
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çatlak İçeren Kirişlerin Titreşimlerinin Deneysel 

İncelenmesi  
 
 

Program Kodu: 1001 
 

Proje No: 214M065 
 
 

Proje Yürütücüsü: 
Prof. Dr. F. Suat Kadıoğlu 

 
 
 
 
Araştırmacılar: 
Doç. Dr. Ender Ciğeroğlu 
Y. Doç. Dr. Gökhan Özgen 
 
Danışman(lar): 
 
 
Bursiyer: 
Makina Y. Müh. Ali Çağrı Batıhan 
 
 
 
 

10 Ağustos 2017 
ANKARA



 

i 
 

 
 
 
 
 
Önsöz 
Bu projede kenar çatlağı içeren kirişlerin harmonik yükleme altında zorlanmış titreşimleri 

deneysel olarak incelenmiştir. Projenin amacı çatlağın açılıp kapanması sonucu ortaya çıkan 

direngenlik değişiminin yol açtığı doğrusal olmayan davranışın gözlenmesi ve problemin 

çeşitli değişkenlerinin (çatlak konumu, derinliği vb.) bu davranışa etkisinin incelenmesidir. 

“Çatlak İçeren Kirişlerin Deneysel İncelenmesi” isimli bu proje 1001 programı kapsamında 

214M065 numaralı proje olarak TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 

Projenin sonuç raporu 1 Mayıs 2017 tarihinde TÜBİTAK’a teslim edilmiş, 28 Temmuz 2017 

iletilen raportörün eleştiri ve yorumları ile raporun revize edilmesi talebi üzerine revize edilen 

rapor 10 Ağustos 2017 tarihinde, proje ekibinin raportör yorum ve eleştirilerine yanıtlarını 

içeren ek bir dokuman ile beraber tekrar TÜBİTAK’ın onayına sunulmuştur. 
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Özet 

Bu projenin amacı kenar çatlağı içeren ankastre kirişlerin titreşimlerinin deneysel olarak 

incelenmesidir. Kirişin titreşim özellikleri üzerinde çatlak bulunması durumunda 

değişmektedir. Bu değişimin çatlağın konumundan ve derinliğinden ne şekilde etkilendiği 

araştırılmıştır. Proje kapsamında örnek kirişler üzerinde konumu ve derinliği bilinen keskin 

yorulma çatlakları üç nokta eğilme yüklemesi altına açılmıştır. Üzerinde çatlak oluşturulan 

kirişler iki tür harmonik yükleme altında zorlanmış titreşim testine tabi tutulmuştur. Zorlanmış 

titreşim testleri öncesinde doğal frekansları belirlemek için rastgele (random) tahrik testleri de 

yapılmıştır. Birinci tür zorlanmış titreşim testinde sabit deney düzeneğine mesnetlenen kirişe, 

belli bir noktadan sarsıcı ve kontrol sistemi kullanılmak suretiyle sabit genlikte harmonik 

kuvvet uygulanmıştır. İkinci tür testte ise kiriş sarsıcı tablasına bağlanarak mesnetten 

harmonik ivme ile tahrik edilmiştir. Birinci tür testte de kirişin titreşim cevabı ivme verileri 

toplanarak deneysel olarak incelenmiştir. İkinci tür testte ise deneylerde karşılaşılan bazı 

sorunlar aşılamadığından sonuç elde edilememiştir. Belirli tahrik frekansları için titreşim 

cevabının “Fast Fourier Transform” (FFT) sonuçları ve belirli frekans aralıklarında da frekans 

tepki fonksiyonları (FTF) elde edilmiştir. Literatürde bulunan bazı analitik modeller 

kullanılarak ve ayrıca sayısal yöntemlerle (sonlu elemanlar yöntemi) bazı deneylerin 

simülasyonları da gerçekleştirilmiştir. Bu simulasyon sonuçları yapılacak deneylerin ve elde 

edilebilecek sonuçların belirlenmesinde yol gösterici olmuştur. Bu çalışmalar sonucunda 

titreşim cevabında görülen doğrusal olmayan davranışların çatlak, kiriş ve yükleme 

parametreleriyle ilişkisi konusunda bilgiler elde edilmiş, deneysel, analitik ve sayısal 

sonuçların uyumlu olup olmadığı değerlendirilmiştir.  
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Enine titreşim, kiriş, yorulma çatlağı, doğrusal olmayan titreşimler, çatlak kiriş titreşimleri 
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Abstract 

The purpose of this project is to investigate the vibrations of cantilever edge cracked beams 

by experimental methods. The vibration response of the beam is influenced by the crack and 

this influence could depend on the location and the depth of the crack. In this project, sharp 

fatigue cracks of certain sizes are created under three point bending load at certain locations 

on sample beams. The cracked beams were subjected to two types of forced vibration tests 

under harmonic loading. Random excitation tests are performed prior to forced vibration tests 

to determine the natural frequencies. In the first type of forced vibration test, constant 

amplitude harmonic forcing is applied on the experimental setup mounted cracked beam at a 

certain point by using a shaker driven by a control system. In the second type of test, the 

beams are mounted on the shaker table and harmonic base excitation is applied. Fort he first 

type of test, acceleration data were collected. Fast Fourier Transform of vibration response 

for particular excitation frequencies and Frequency Response Functions for a particular 

frequency range were obtained. In the second kind of test (base excitation), due to some 

experimental problems which could not be overcome, results could not be obtained.  Some 

experiments are simulated by using analytical and numerical (finite element) methods that 

are found in the literature. These simulations provided guidance regarding the experiments to 

be performed and the expected results. As a result of these studies, information is obtained 

about the dependence of nonlinear behavior in the vibration response, on beam, crack and 

loading parameters. Agreement between experimental, analytical and numerical results is 

evaluated.  

 

Keywords 

Lateral vibrations, beam, fatigue crack, nonlinear vibrations, cracked beam vibrations 



 

1 
 

1.GİRİŞ 

Bu proje kapsamında kenar çatlağı içeren ankastre kirişlerin titreşimleri deneysel, analitik ve 

nümerik yöntemlerle incelenmiştir. Amaç, çatlak içeren bir kirişin ölçülen titreşim özelliklerinin 

(doğal frekanslar, titreşim büyüklükleri, titreşim cevabı içerisindeki harmonikler) nasıl 

etkilendiğinin deneysel olarak saptanmasıdır. Kiriş üzerinde bulunan bir çatlağın, türüne, 

konumuna ve derinliğine bağlı olarak kirişin titreşim özelliklerini değiştirdiği önceki 

çalışmalardan bilinmektedir. Bundan yola çıkılarak, titreşimlerinin ölçülmesi suretiyle 

kirişlerde çatlak bulunup bulunmadığını ve varsa bu çatlakların yerini ve derinliğini tahmin 

etmeye yarayan model ve yöntemler geliştirilebilmektedir. Bu tür yöntemlerin geliştirilebilmesi 

için öncelikle konumu ve derinliği bilinen bir çatlağın, kirişin titreşim özelliklerini (örneğin 

doğal frekansını, mod şekillerini, frekans tepki fonksiyonları (FTF), titreşim seviyelerini, 

harmoniklerini, vs.) nasıl değiştirdiğinin bilinmesi gereklidir. Yürütülen proje kapsamında 

örnek kirişler üzerinde belirli konum ve derinlikte çatlaklar yaratılarak, kirişlerin bazı titreşim 

özellikleri laboratuvar ortamında kontrollü deneylerle ölçülmüş ve çatlak parametrelerinin 

ölçülen değerler üzerindeki etkileri belirlenmiştir.  

Literatürde bulunan kimi deneysel çalışmalarda, çatlak yerine kiriş üzerinde sonlu bir 

genişliğe ve dolayısıyla uç noktasında küçük de olsa bir yarıçapa sahip (u şeklinde) çentik 

açıldığı görülmektedir. Oysa sonlu bir genişliğe sahip olan çentiğin kiriş direngenliği (beam 

stiffness) üzerindeki etkisi keskin bir yorulma çatlağından farklıdır. Bunun yanı sıra küçük 

genlikli titreşimlerde çentiğin açılıp kapanması (çentik yüzeylerinin birbirine teması) söz 

konusu olmamaktadır. Oysa kiriş kenarında oluşmuş keskin bir yorulma çatlağı tahrik 

kuvvetinin büyüklüğüne de bağlı olarak titreşim esnasında açılıp kapanmakta, bu nedenle 

kirişin direngenliği çatlağın açılmakta ve kapanmakta olduğu fazlarda farklı değerler alarak 

problemi doğrusal olmayan (non-linear) bir problem haline getirmektedir.  

Bu projede kiriş üzerinde istenilen noktalarda ve istenilen derinlikte keskin, kenar yorulma 

çatlakları oluşturulmuştur. Kırılma mekaniği alanında, malzemelerin kırılma tokluğunu 

belirlemek amacıyla üzerinde çatlak yaratılmış benzer deney örnekleri kullanılmakta olup, 

çatlak oluşturulmasıyla ilgili öneriler standartlarda, örneğin ASTM E-399’da bulunmaktadır. 

Yürütülen proje kapsamında, söz konusu standartta verilen öneriler göz önüne alınmış, önce 

üzerinde çentik açılmış olan kirişler üç nokta eğilme şartları altında yorulma yüklemesine 

maruz bırakılarak istenilen konum ve derinlikte keskin yorulma çatlakları elde edilmiş, daha 

sonra kiriş üzerindeki çentikli kısım tıraşlanarak sadece çatlak içeren deney örnekleri elde 

edilmiştir.  

Titreşim ölçümleri öncesinde, ölçümlerin yapılacağı frekans aralıklarının ve ölçülecek ivme ve 

deplasman gibi fiziksel büyüklüklerin mertebelerinin tahmin edilmesi, uygun ekipman seçimi 
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ve deney düzeneklerinin tasarlanması açısından önem taşımaktadır. Titreşim ölçümleri 

sonrasında ise elde edilen deneysel sonuçların doğrulanabilmesi ve yorumlanabilmesi için 

alternatif yöntemlerle elde edilmiş deneysel sonuçlarla karşılaştırılabilecek sonuçlara 

gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenlerle, proje kapsamında, literatürde bulunan bazı analitik 

modeller kullanılarak veya sayısal yöntemlerle bazı deneylerin simülasyonları 

gerçekleştirilmiştir.  

Proje kapsamında çatlak içeren kirişler üzerinde iki tür zorlanmış titreşim testi 

gerçekleştirilmiştir. Birincisinde sabit deney düzeneğine ankastre mesnetlenmiş kirişler belli 

bir noktadan sarsıcı ve kontrolcü kullanılmak suretiyle büyüklüğü belli bir profile göre 

değiştirilen harmonik kuvvetle tahrik edilmiştir. Kuvvetin, rezonans bölgesinde titreşim cevabı 

çok yüksek olduğundan bu bölgede düşürülmesi gerekmektedir. Bütün test düşük kuvvetle 

icra edildiğindeyse doğrusal olmayan etkiler belirgin olmamaktadır. Bu nedenle uygun bir 

kuvvet profilinin belirlenmesi önem taşımaktadır. İkinci tür ölçümde ise sarsıcı tablasına 

bağlanmış kirişler mesnetten harmonik ivme uygulanarak tahrik edilmiştir. Ancak deneylerde 

karşılaşılan bir problem aşılamadığından bu tür deneyden sonuç lınamamıştır. Deneylerde 

ivme verileri toplanmıştır.  Zorlanmış titreşim testlerinin öncesinde doğal frekansları 

belirlemek amacıyla sarsıcı kullanılarak rastgele (random FRF) tahrik testleri de yapılmıştır. 

Bütün bu testler sonucunda yükleme ve çatlak parametrelerinin titreşim özelliklerine olan 

etkilerini ortaya koyan veriler elde edilmiştir. İleride yapılabilecek çalışmalarla elde edilen bu 

verilerden yola çıkılarak literatürdeki mevcut analitik ve sayısal modellerin kritik bir 

irdelemesinin yapılması ve çatlak tanımlamaya yönelik çalışmalar için öneriler geliştirilmesi 

mümkün olabilecektir. 

Projenin raporunun başlıca kısımları şöylece sıralanabilir:  

Kısım 1.1’de konunun gelişimini ve güncel durumunu yansıtan literatür özeti bulunmaktadır. 

Kısım 1.2’de literatür taramasından edinilen bilgiler de göz önüne alınarak problem tanımı 

netleştirilmiştir. Gereç ve yöntem bölümü ise şu kısımlardan oluşmaktadır. Kısım 2.1’de 

yapılacak deneyler, kullanılan parametreler, bu parametrelerin hangilerinin sabit, (örneğin 

kiriş kesiti) hanglerinin değişken olduğu, problemin boyutsuz parametrelerinin elde edilmesi, 

ilk tasarlanan deney programı ve bu programın daraltılarak gerçekleştirilebilen bölümü 

açıklanmıştır. Kısım 2.2’de keskin yorulma çatlağı içeren deney numunelerinin üretilmesi 

süreci verilmiştir. Kısım 2.3’de deney düzenekleri ve proje kapsamında sağlanan desteklerle 

temin edilerek deneylerde kullanılan ekipman ve cihazlar tanıtılmıştır. Kısım 2.4 ve 2.5’de 

sırasıyla literatürden alınan analitik model ve sayısal yöntemlerle yapılan analizler, deney 

benzetimleri, belli tahrik frekansları için frekans düzleminde elde edilen titreşim cevapları, 

belirlenmiş frekans aralıkları için frekans tepki fonksiyonunun (FTF) elde edilmesi konuları 

anlatılmaktadır. Kısım 2.6’da numunelerin uygun şekilde mesnetlenerek titreşim deneylerinin 
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yapılması ve yapının titreşim cevabının belirlenmesi anlatılmaktadır. Deneysel ve 

hesaplamalı bulgular ile bunlarla ilgili karşılaştırılmalar ve irdelemeler Bölüm 3’te verilmiştir. 

Sonuç Bölümünde ise, temel bulgular özetlenmiş ve proje sürecinde edinilen bazı deneyimler 

paylaşılmıştır. 

 
1.1 Literatür Özeti 
Bir yapının malzemesi içinde mevcut bulunan veya yorulma yüklemesi sonucu ortaya 

çıkabilen çatlakların zaman içinde önce ağır ağır ve bir noktada aniden büyüyerek yapının 

kırılmasına yol açabildiği, bunun da kimi zaman maddi kayıplara kimi zamansa ciddi 

yıkımlara sebep olabildiği mühendislerce iyi bilinen bir olgudur. Bu nedenle kiriş, plaka, kabuk 

türü yapısal elemanlarda veya makina elemanlarında bir veya daha fazla sayıda çatlağın 

mevcudiyetinin, ve eğer varsa bu çatlağın/çatlakların konumu ve büyüklüğünün saptanması 

söz konusu elemanın emniyetli çalışması ve işlevini yerine getirebilmesi açısından büyük 

önem taşımaktadır. Yapısal eleman içinde bir çatlağın bulunması, direngenlik kaybına sebep 

olarak bu elemanın dinamik davranışını bir başka deyişle titreşim özelliklerini etkilemektedir. 

Yapının titreşim özelliklerinin gözlenmesi, yapının sökülmesini gerektirmediğinden pratik bir 

tahribatsız muayene yöntemidir. Bu gözlemlerin, çatlağın varlığının, konumunun hatta 

büyüklüğünün saptanması için olanak sağladığı bilinmektedir. Bu olanak ve konunun 

pratikteki önemi nedeniyle çatlak içeren yapısal elemanların titreşim özelliklerinin incelenmesi 

son birkaç on yıllık sürede aktif bir araştırma alanı olmuştur. Kapsam daraltılarak, sadece 

çatlak içeren kirişler göz önüne alındığında bile, konunun değişik yönlerini ele alan 

çalışmaların sayısı burada ayrıntılı bir özet vermeyi olanaksız kılacak kadar çoktur. 

Literatürde çatlak içeren kirişlerin titreşimleri konusunda yapılmış analitik ve sayısal 

yöntemlerin kullanıldığı pek çok çalışma bulunmaktadır. Yapılan bu analitik ve sayısal 

çalışmaların pek çoğunda deneysel sonuçlarla karşılaştırmalara yer verilmemiştir. Deneysel 

yöntemlerin ağırlıklı olduğu veya deneysel sonuçlarla karşılaştırmalara yer verilen 

çalışmaların sayıca daha az olduğu görülmektedir.  

Çatlak içeren kirişlerin titreşimleri konusuna giriş açısından Dimarogonas (1996) tarafından 

yayınlanan derleme makalesi çok iyi bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 

yayınlandığı yıla kadar geliştirilmiş bulunan pek çok yaklaşımla ilgili bilgiler ve kaynaklar 

verilmiştir. Ele alınan konular arasında (titreşim esnasında) açık kalan çatlak yaklaşımı, 

doğrusal olmayan açılıp-kapanan ("breathing") çatlak yaklaşımı, çatlak içeren bölgedeki yerel 

esnekliğin modellenmesiyle ("local flexibility") ilgili geliştirilen yaklaşımlar, çatlaklı sürekli kiriş 

teorileri ("cracked continuous beam theories"), çatlak tanımlama ("crack identification"), ve 

çatlak içeren plaka ve boruların (tüplerin) titreşimlerinin yanı sıra başka bazı konular da 

bulunmaktadır. Çatlak içeren bir kirişin enine ("transverse") titreşim özelliklerini belirlemek için 
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önerilen yaklaşımlardan başlıcasının, kirişi çatlağın öncesinde ve sonrasında burulma 

yaylarıyla ("rotational spring") birleştirilmiş bölümlere ayırarak incelemek olduğu 

görülmektedir. Bu yayların direngenlikleri kırılma mekaniği yaklaşımlarıyla bulunmaktadır. 

Çatlak, titreşim analizi açısından bir yay ile ikâme edildikten sonra yine izlenebilecek iki 

yaklaşım olduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi sabit yay direngenliğine ve dolayısıyla 

doğrusal bir problemin formüle edilmesine olanak veren açık çatlak varsayımını yapmaktır. 

İkinci yaklaşımda ise çatlağın açılıp kapanması, dolayısıyla değişken yay direngenliği göz 

önüne alınmakta ve problem doğrusal olmaktan çıkmaktadır. Çatlak içeren kirişlerin 

titreşimlerinde en belirgin özellik doğal frekanslarının, aynı malzeme, geometri ve sınır 

şartlarına sahip ama çatlak içermeyen bir kirişe göre daha düşük olmasıdır. Bunun sebebi de 

çatlağın yol açtığı direngenlikteki azalmadır. Doğal frekans ölçümlerinin çatlak tanılamada 

kullanılmasına ilişkin bazı temel bilgi ve (yayın tarihi itibarıyla güncel) yöntemler bir derleme 

makalesi olan Salawu (1997)’de özetlenmiştir. Doğal frekansın yanısıra hasar belirticisi 

(crack indicator) olarak kullanılabilecek titreşim özellikleri yine bir derleme makalesi olan 

Krawzcuk (1996)’da verilmiştir. Bunlar mod şekillerindeki değişiklik, sönümlemenin artması, 

anti-rezonans frekanslarındaki değişiklik, zorlanmış titreşim cevabı genliklerindeki değişimler, 

sub ve süper harmoniklerin ortaya çıkması, yeni rezonans frekanslarının ortaya çıkması, 

bağlantılı (“coupled”, burulma-eğilme gibi) titreşimlerin ortaya çıkması, hız-deplasman 

değişimini faz düzleminde gösteren grafikler olarak sıralanabilir. 

Yukarıda değinilen derleme makalelerinin yayınından sonra da konuyla ilgili pek çok çalışma 

yayınlanmıştır. Bunlardan konuya önemli katkıda bulunduğu düşünülen bazılarına aşağıda 

değinilmektedir. 

Çatlak içeren kirişlerin titreşimlerinin incelenmesinde benimsenen temel yaklaşımlardan biri 

açık çatlak varsayımı eşliğinde Euler-Bernoulli (EB) kiriş teorisinin kullanılmasıdır. Chondros 

vd. (1998) da bu yaklaşımı benimseyerek çatlaktan kaynaklanan esnekliğin kiriş boyunca 

dağıtıldığı bir model geliştirmiş ve bunu tek ve çift taraflı kenar çatlaklı duruma uygulamıştır. 

Öte yandan yine açık çatlak varsayımı ve EB kiriş teorisinin kullanıldığı aşağıdaki 

çalışmalarda çatlak burulma yayıyla ikâme edilmiştir: Khiem ve Lien (2001) rastgele sayıda 

çatlak içeren bir kirişin doğal frekanslarını hesaplamak için, hesaplama süresini önemli 

ölçüde azaltan transfer matrisi esasına dayalı bir yöntem önermişlerdir. Mermertaş vd. (2001) 

üzerine kütleler iliştirilmiş çatlak içeren kirişleri ele alarak çatlak tanımlamaya yardımcı 

olabilecek bazı sonuçlar vermişlerdir. Aydın (2008) da rastgele sayıda çatlak içeren bir kirişte 

eksenel yükün etkisini de göz önüne alan bir yöntem önermiştir. Zhong vd. (2008) kütle 

iliştirilmiş çatlak içeren kirişin titreşimi problemini Rayleigh ve sonlu elemanlar yöntemlerini 

kullanarak çözmüşlerdir. Al-Said vd. (2008) dönel ataleti ihmal edilen kütle iliştirilmiş çatlak 

içeren kiriş problemini varsayılan modlar ("assumed modes") yöntemiyle çözmüşlerdir. 
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Mazanoğlu vd. (2009) birden çok çatlak içeren değişken kesitli kirişin doğal frekanslarını 

Rayleigh-Ritz ve sonlu elemanlar yöntemleriyle bulmuşlardır. Yukarıda sıralanan 

çalışmalardan elde edilen başlıca sonuçlar şunlardır.  

1) Yerel ve dağıtık esneklik modelleriyle elde edilen sonuçlar birbiriyle ve deneysel 

sonuçlarla uyumludur (Chondros vd., 1998).  

2) Çatlakların sayısı, yeri ve derinliği doğal frekansları önemli ölçüde etkileyebilmektedir 

ancak çatlağın bazı konumlarda bulunması halinde doğal frekanslar 

etkilenmemektedir (Khiem and Lien, 2001; Aydın, 2008).  

3) Çatlaklı kirişin doğal frekansı, çekme gerilmesi durumunda yükselirken bası gerilmesi 

durumunda azalmaktadır (Aydın, 2008). 

4) Çatlaklı kirişlerde iliştirilmiş kütle bulunması halinde çatlağın etkisi daha belirgin 

olmaktadır (Zhong vd. 2008; Al-Said vd. 2008). 

5) Açık çatlak varsayımı küçük genlikli titreşim durumunda çatlak kapanma etkisinin 

ihmal edilebilir olmasına dayanmaktadır ve iki çatlak birbirine çok yakınsa bunlar tek 

bir çatlak gibi davranmaktadır. 

Diğer bir grup çalışmada açık çatlak, yerel esneklik (burulma yayı) yaklaşımının EB kiriş 

teorisi yerine Timoshenko kiriş teorisiyle (TKT) beraber kullanıldığı ve bunun sonuçları 

etkilediği görülmektedir.  Bu kapsamda olmak üzere Takahashi (1999) değişken kesitli çatlak 

içeren bir kirişin titreşim ve kararlılık problemlerini incelemiştir. Lele vd. (2002) çatlak içeren 

kısa kirişleri inceleyerek önce bilinen çatlak ve kiriş parametrelerine bağlı olarak doğal 

frekansları veren yöntemler geliştirmişler, daha sonra ters problemi ele alarak çatlak tanılama 

için de yöntem önermişlerdir. Li (2003) rastgele sayıda çatlak için hesaplama süresini 

kısaltan analitik bir yaklaşım geliştirmiştir. Loya vd. (2006) çatlaktan kaynaklanan esnekliği 

burulma yayıyla birlikte bir uzama yayı da kullanarak modellemişler; direkt ve pertürbasyon 

yöntemiyle elde ettikleri sonuçları karşılaştırmışlardır. El-Bikri vd. (2006) ise açık çatlak 

yaklaşımını benimsemekle beraber, iki taraftan ankastre mesnetlenmiş kenar çatlaklı kiriş için 

geometrik doğrusal olmayan serbest titreşim problemini ele almış, doğal frekans ve mod 

şekillerini Rayleigh Ritz yöntemiyle incelemişlerdir. Literatürde elastik zemine bağlanmış 

çatlak içeren kirişlerin titreşimlerinin de incelendiği görülmektedir. Hsu (2005) ile Shin vd. 

(2006) tarafından yapılan çalışmalar bu kapsamdadır. Her iki çalışmada da EB kiriş teorisi 

kullanılmış, ilk çalışmada sadece Winkler, ikincisinde ise hem Winkler hem Pasternak tipi 

elastik zemin ele alınmıştır. Kiriş ve çatlak geometrisine ilişkin parametrelerin yanısıra elastik 

mesnet parametrelerinin de titreşim problemi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çatlakların 

sönümlenmeyi arttırdığına ve dolayısıyla çatlak belirticisi (crack indicator) olarak 

kullanılabileceğine yukarıda değinilmişti. Panteliou vd. (2001) çevrimsel eksenel yük altındaki 

bir kiriş için, çatlak olduğunun göstergesi olarak sönümlemedeki değişimin kullanıldığı analitik 
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temelli alternatif bir yöntem önermiş ve deneysel doğrulamasını yapmışlardır. Çatlak içeren 

kirişlerdeki sönümlemenin sağlam bir kiriştekine göre daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Bu 

yöntemin, sınır koşullarındaki değişiklik ve belirsizliklere duyarlı olmaması nedeniyle avantajlı 

olduğu ifade edilmiştir. 

Önceleri açık çatlak yaklaşımının benimsendiği çalışmalara göre daha az sayıda olan, 

çatlağın açılıp kapanmasını göz önüne alan çalışmaların giderek arttığı gözlenmektedir.  

Açılıp kapanan çatlak (AKÇ) içeren kirişlerde titreşim özelliklerini (doğal frekanslar, mod 

şekilleri, frekans tepki fonksiyonları vb.) veren çalışmalar aşağıda üç kategori halinde 

özetlenerek verilmiştir. Birinci kategori ağırlıklı olarak analitik modellerin önerildiği ve hakim 

denklemlerin çıkarılarak çeşitli yöntemlerle çözüldüğü çalışmalardır. İkinci kategori esas 

olarak sonlu elemanlar yönteminin kullanıldığı çalışmalardır.  Üçüncü kategori ise genelde 

titreşim deneyleriyle özelde ise AKÇ içeren kirişlerin titreşim deneyleriyle ilgili olan 

çalışmalardır. Bulunan çalışmalardan bazıları bu üç kategoriden ikisini veya hepsini birden 

kapsamaktadır. 

AKÇ içeren kirişin titreşim davranışı için analitik model öneren başlıca çalışmalar Shen 

(1992), Sundermeyer (1995), Chati vd. (1997), Rivola (1998), Cheng vd. (1999), Chondros 

vd. (2001), Loutridis vd. (2005), Baeza L. ve Ouyang H. (2009), Chatterjee (2010), Rezaee 

ve Hassannejad (2010, 2011) olarak sıralanabilir. Proje ekibinden bir araştırmacı ve 

bursiyerin, projeden bağımsız olarak (projenin başlangıç tarihi öncesinden itibaren) 

yürütmekte olduğu çalışmalardan kaynaklanan bir yayın da (Batıhan ve Ciğeroğlu, 2016) bu 

kapsamdadır. AKÇ’lı kirişlerin titreşim davranışının modellenmesinde önerilen başlıca analitik 

yaklaşımlar şöylece özetlenebilir: İkili doğrusal direngenlik (bilinear stiffness) Chati vd. 

(1997), Rivola (1998), Volterra serisi kullanılarak çözüm elde edilen Chatterjee (2010), 

Batıhan ve Ciğeroğlu (2016); zamana bağlı direngenlik Cheng vd. (1999), Loutridis vd. 

(2005); açık çatlak ve kapalı çatlak çözümlerinin ayrı ayrı elde edilip ikili doğrusal frekans 

kavramı Shen (1992) veya başlangıç ve sınır şartları Sundermeyer (1995), Bovsunovsky ve 

Matveev (2000), Matveev ve Bovsunovsky (2002), Chondros vd. (2001), kullanılarak 

birleştirilmesi; zorlanmış titreşimde zaman yanıtının modal koordinatlarda integrasyon ile 

izlenmesi Baeza L. ve Ouyang H. (2009); çatlaktaki direngenlik değişiminin kiriş ucundaki 

açık çatlak ve kapalı çatlak durumlarındaki titreşim genliğine bağlı harmonik bir fonksiyonla 

verilmesi Rezaee ve Hassannejad (2010, 2011). 

Kullanılan yaklaşımları örneklemek açısından yukarıda sıralanan bu yayınlardan bazıları ile 

ilgili özet bilgilerin verilmesinde fayda görülmektedir. Shen vd. (1992) açılıp kapanan bir 

kenar çatlağı içeren basit mesnetlenmiş bir kirişi çalışmıştır. Hareket denklemi çatlaksız 

sağlam bir kirişin hâkim denklemiyle açık çatlak içeren bir kirişin hâkim denkleminin ikili 
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doğrusal bir kombinasyonu olarak modellenmiştir. Galerkin metodu uygulanmış, 

genelleştirilmiş koordinatın işareti çatlağın açık mı kapalı mı olduğunu belirlemek için 

kullanılmıştır. Kirişin eğilme titreşimlerinin modlarının ayrık (“uncoupled”) olduğu 

varsayılmıştır. Doğal frekanslar hem açık hem kapalı çatlak durumu için hesaplanmış, daha 

sonra bunlar açılıp kapanan çatlaklı kirişin doğal frekansını bulmak için ikili doğrusal frekans 

olarak ifade edilmişlerdir. Buna ek olarak kirişin noktasal bir harmonik zorlanmaya cevabı 

frekans düzleminde incelenmiştir. Sundermeyer vd. (1995) deplasman verilerinin frekans 

spektrumunu çatlak tanılama amacına yönelik olarak incelemişlerdir. Çatlak iki kiriş kesimi 

arasındaki bir burulma yayı olarak modellenmiş ve sistem eşzamanlı ve farkları sistemin 

rezonans frekansına eşit olan değişik frekanslarda iki harmonik kuvvetle tahrik edilmiştir. Açık 

çatlak içeren ve çatlaksız kirişlerin hareket denklemlerinin çözümleri, deplasman ve hızın 

çatlağın açık durumdan kapalı duruma geçiş anındaki sürekliliği kullanılarak birleştirilmiştir.  

Çatlağın açık veya kapalı olma durumu ise çatlağın bulunduğu konumdaki eğilme momenti 

gözlenerek belirlenmiştir. Chati vd. (1997) hem analitik hem sonlu elemanlar yaklaşımının 

kullanıldığı bir makaledir. AKÇ içeren kirişin etkin doğal frekansını yaklaşık olarak belirlemek 

için ikili doğrusal frekans kavramından faydalanmışlardır. Bu kavram tek serbestlik dereceli 

bir sistemin analizi kullanılarak açıklanmıştır. Açık çatlaklı ve kapalı çatlaklı (bu konumda 

çatlak yüzeyleri arasında sürtünmesiz temas tanımlanarak) ankastre kirişlerin doğal 

frekansları sonlu elemanlar metodu ile hesaplanmıştır. Çatlağın açılıp kapanmasından 

kaynaklanan doğrusal olmama probleminin üstesinden gelmek için parçalı doğrusal 

(piecewise linear) bir sistem tanımlamıştır. Her bir doğrusal parçanın doğal frekansını 

bulduktan sonra, bunları ve makalede açıkladığı yöntemi kullanarak doğrusal olmayan 

sistemin ikili doğrusal (bilinear) frekansını bulmuştur. Doğal frekanslar ayrıca pertürbasyon 

yöntemiyle de bulunmuş ve parçalı doğrusal sistemin iyi bir yaklaşım olduğu gösterilmiştir. 

Rivola ve White (1998) AKÇ içeren bir ankastre kirişi tek serbestlik dereceli bir sistemle 

temsil etmişlerdir. Harmonik zorlanma altında titreşim cevabı harmonic balans yönteminden 

faydalanarak çözülmüş ve doğrusalsızlığı incelemek için bispektral analiz yapılmıştır. 

AKÇ’dan kaynaklanan direngenlik değişimi kare dalga olarak modellenmiştir. Bu nedenle 

tahrik frekansı düşük frekans değerleriyle sınırlı kalmıştır. Teorik sonuçlar, beyaz gürültü ile 

tahrik yapılan bir titreşim testinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Titreşim testinde 

kullanılan kiriş üzerindeki çatlak bu projedekine benzer şekilde açılmıştır. Cheng vd. (1999) 

çatlağın açılıp kapanmasını temsil etmek için zamana bağlı sürekli bir direngenlik modeli 

önermişlerdir. Kiriş tek serbestlik dereceli bir sistem olarak modellenmiş, sönümlü zorlanmış 

titreşimler incelenmiştir. Çatlak tanılama amacıyla titreşim cevabının frekans spektrumu 

analiz edilmiştir. Bovsunovsky ve Matveev (2000)’de serbest ucunda kütle eklentisi olan 

AKÇ’lı bir ankastre kirişin serbest titreşimleri ele alınmıştır. Çatlağın etkisi, çatlak içeren 
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bölgede kirişin ikinci atalet momenti azaltılarak modellenmiştir. Çatlağın bir çevrimin 

yarısında açık olduğu varsayılarak, genel çözüm çatlaksız kiriş çözümü ve açık çatlaklı kiriş 

çözümlerinin bir kombinasyonu olarak elde edilmiştir. Çatlağın açılmasında değişik mod 

şekillerinin ortaya çıkışı göz önüne alınmıştır. Çatlak içeren bir kirişin serbest eğilme 

titreşimlerinin ele alındığı bir diğer çalışma da Matveev ve Bovsunovsky (2002) tarafından 

yapılmıştır. Bu çalışmada başlangıçta verilen mod şekillerinden farklı mod şekillerinin ortaya 

çıktığı gözlenmiştir. Buna karşın geliştirilen teori çatlağın bir çevrim içinde sadece bir kere 

açılıp kapandığı varsayıldığından sınırlı kalmıştır. AKÇ içeren bir EB kirişinin eğilme 

titreşimlerini incelemek için ikili doğrusal frekans kavramı Chondros vd. (2001)’de de 

kullanılmıştır. Kiriş açık ve kapalı çatlak periyotları için ikili doğrusal olarak modellenmiştir. 

AKÇ’nin doğal frekanslar üzerindeki etkisi, çatlağın açık-kapalı olma durumunun kiriş 

deforme olmamış pozisyonundayken değiştiği varsayılarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda 

yazarlar, doğal frekanslarda görülen düşüşün açılıp kapanan çatlak modelinde, açık çatlak 

modeline göre daha az olduğunu ve yeterli önyükleme olmadığında keskin yorulma 

çatlaklarının açılıp kapanan çatlak şeklinde davrandığını belirtmişlerdir. Chatterjee (2010) 

ankastre kirişin (titreşim) cevabının temsili için Volterra serilerini kullanmıştır. Çözümde 

sadece temel frekansa ait olan mod göz önüne alınarak birinci ve ikinci harmonik genlikleri 

hasar değerlendirmesi için kullanılmıştır. Rezaee ve Hassannejad (2010, 2011) AKÇ içeren 

ankastre kirişlerin serbest titreşimleriyle ilgili iki çalışma yapmışlardır. Çatlaktan kaynaklanan 

yerel direngenlik sürekli ve titreşim genliğine bağlı bir fonksiyon olarak modellenmiştir. 

Fonksiyonun iki uç değeri deneysel olarak bulunmaktadır. Bu yaklaşım uygulanarak zamana 

bağlı doğal frekans ve mod şekil fonksiyonları hesaplanmıştır. Batıhan ve Ciğeroğlu (2016) 

tarafından yapılan çalışmada, AKÇ içeren harmonik yükleme altındaki bir kirişin enine 

titreşimleri ele alınmıştır. Euler-Bernoulli kiriş teorisinin kullanıldığı bir analitik model 

geliştirilmiş ve çatlak içeren kirişin çok serbestlik dereceli modeli Galerkin yöntemiyle elde 

edilmiştir. Galerkin yöntemini uygulamak için hem doğal hem geometrik sınır şartlarını 

sağlayan deneme fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla iki ayrı fonksiyon 

kümesi kullanılmıştır. Çatlağın açık durumu için açık çatlak içeren bir kirişe ait ilk birkaç öz 

fonksiyon (eigenfunction) kullanılırken, çatlağın kapalı durumu için çatlaksız bir kirişe ait ilk 

birkaç öz fonksiyon kullanılmıştır.  Bu iki deneme fonksiyonu kümesi kullanılarak AKÇ içeren 

kirişin çok serbestlik dereceli bir temsili elde edilmiştir. AKÇ’lı kirişin direngenliği ikili doğrusal 

direngenlik olarak modellenmiştir. Elde edilen doğrusal olmayan sistemi çözmek için çok 

harmonikli Harmonik Balans Metodu (HBM) kullanılmıştır. Modelde çoklu deneme 

fonksiyonları kullanılması sayesinde çatlak parametrelerinin yüksek frekanslı modlardaki 

etkisi de gözlenebilmektedir. Çok harmonikli HBM’nun kullanılması AKÇ’tan kaynaklanan 

doğrusalsızlık hakkında daha fazla bilgi sağlamaktadır. Çatlağın açık mı yoksa kapalı mı 
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olduğunu belirlemek için çatlak konumundaki eğim farkı kullanılmıştır. Her çözüm adımında 

çatlağın açık veya kapalı olma durumu kontrol edilerek kullanılacak deneme fonksiyonu 

kümesi belirlenmiştir. Böylelikle literatürde genellikle kullanılan, çatlağın çevrimin yarısında 

açık diğer yarısında kapalı olduğu varsayımından sakınılmış ve çatlak içeren kirişin ilk birkaç 

rezonans frekansını da içeren oldukça geniş bir tahrik frekansı aralığı uygulanabilmiştir. 

Geliştirilmiş bulunan bu analitik yönteme dayanarak sistem cevabı incelenebilmekte ve çatlak 

belirticisi olarak kullanılabilecek parametreler önerilebilmektedir. 

Proje çalışması kapsamında Cheng vd. (1999) ile Batıhan ve Ciğeroğlu (2016)’da verilen 

analitik modeller uygulanarak elde edilen modeller deneysel sonuçlarla karşılaştırmalarda 

kullanılmıştır. (Bkz. Kısım 2.4) 

Sayısal bir yöntem olan sonlu elemanlar yöntemi de gerek açık çatlaklı kirişlerin gerekse 

AKÇ’lı kirişlerin titreşimlerinin incelenmesinde kullanılmaktadır. Açık çatlaklı kiriş 

titreşimlerinin sonlu elemanlar yöntemiyle incelendiği makalelere örnek olarak Chinchalkar 

(2001), Kim vd. (2003)  ve Orhan (2007) verilebilir. Chinchalkar (2001) değişken kesitli bir 

kirişteki açık çatlağın konumunu belirlemek için nümerik bir yöntem geliştirmiştir. Çatlak, aynı 

konumda bulunan bir burulma yayıyla modellenmiş ve sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. 

Tersine problemde ise çatlağı temsil eden burulma yayının direngenliği verilen ilk üç doğal 

frekanstan bulunmuştur. Kim vd. (2003) yaptıkları bir çalışmada çatlak tanılamak için biri 

frekansa ve diğeri mod şekline dayalı iki yöntem geliştirip karşılaştırmışlardır. Çatlak uygun 

elemanların direngenlikleri yok edilerek modellenmiş ve doğrusal analizler yapılmıştır. Orhan 

(2007)’de ise v-çentik şeklinde modellenmiş çatlak içeren bir ankastre kiriş üç boyutlu sonlu 

elemanlarla ANSYS® ortamında modellenerek zorlanmış titreşim cevabı incelenmiştir. Proje 

kapsamında AKÇ içeren kirişler incelendiğinden açık çatlak varsayımına dayalı makaleler 

üzerindeki literatür taramasının genişletilmesine gerek görülmemiştir. 

AKÇ içeren kirişlerin titreşimlerinin sonlu elemanlar yöntemi ile incelendiği bazı çalışmalar ve 

bunlarda kullanılan başlıca yaklaşımlar şöylece özetlenebilir: Düzlem elastisite elemanlarının 

kullanılması ve çatlak yüzeylerinde temas tanımlanarak yüzeylerin birbirinin içine geçmesinin 

engellenmesi Chati vd. (1997), Nandi ve Neogy (2001), Andreaus vd. (2007), Bouboulas ve 

Anifantis (2010) (eğik çatlaklar da modellenmiştir), Andreaus ve Baragatti (2011), Jyrki vd. 

(2013); açılma ve kapanma durumları için iki farklı direngenliği olan yay modelinin sonlu 

elemanlar modeline yerleştirilmesi Andreaus ve Baragatti (2009), Andreaus ve Baragatti 

(2012); iki ve üç boyutlu katı elemanların kullanılması suretiyle dik ve/veya eğik çatlakların 

modellenmesi Bouboulas vd. (2012a); çatlağın açılma ve kapanma durumları için farklı 

direngenliğe sahip, çatlak içeren özel kiriş elemanları geliştirilmesi ve bunların normal kiriş 

elemanları ile beraber modellemede kullanılması Ruotolo vd. (1996), Saavedra ve Cuitino 

(2001), Jyoti vd. (2002), Krawczuk (2002), Zheng (2003), Bovsunovsky ve Surace (2005) (bu 
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çalışmada sönümleme de dikkate alınmıştır), Giannini vd. (2013), Carneiro ve Riberio (2015), 

kiriş elemanları ile beraber çatlaklı bölge için açık ve kapalı çatlak direngenlik matrislerinin 

bulunarak CMS (coupled mode synthesis) metodu ile çözüm elde edilmesi (Kisa ve Brandon, 

2000), üç boyutlu katı elemanların kullanılması Buezas vd. (2010), Bouboulas ve Anifantis 

(2012b), Sinenko ve Zinkovski (2015).  

Aşağıda bu çalışmalardan bazıları ile ilgili ayrıntılar özetle verilmiştir. Ruotolo vd. (1996) 

açılıp kapanan kenar çatlağı içeren bir ankastre kirişi modellemek için sonlu elemanlar 

yöntemini kullanmışlar ve yüksek mertebeden frekans tepki fonksiyonlarını tanımlamak için 

Volterra serilerin uygulamışlardır. Çatlağın açık veya kapalı olma durumunu belirlemek için 

çatlak konumundaki eğrilik kullanılmıştır. Çatlağın bir çevrim içinde sadece bir kere açıldığı 

varsayılmış ve buna göre doğrusal olmayan geri çağırım (restoring-düzeltici) kuvveti bir kare 

dalga şeklinde ele alınmıştır. Bu varsayıma göre doğrusal olmayan geri çağırım kuvveti 

Fourier serisi cinsinden ifade edilmiştir. Bovsunovsky vd. (2005)’de AKÇ içeren bir kirişin 

sonlu eleman modeli kullanılarak çatlak ilerlemesinin sönümleme üzerindeki etkisi 

araştırılmıştır. Yorulma çatlağı ilerlemesinin sönümlemeyi belirgin şekilde arttırdığı ve süper 

harmoniklerin çatlaklara son derece duyarlı olduğu gözlenmiştir. Sub ve süper harmoniklerin 

incelendiği bir diğer çalışma Andreaus vd. (2007) tarafından yapılmıştır. AKÇ içeren ve 

sinüzoidal tahrik uygulanan ankastre bir kirişin sürekli durum titreşim cevabı elde edilmiştir. 

Kiriş iki boyutlu sonlu elemanlarla modellenmiş, çatlağın bulunduğu konumda sürtünmesiz 

temas elemanları kullanılmıştır. Andreaus ve Baragatti (2011) bu modele dayalı olarak 

yürüttükleri bir diğer çalışmada dinamik özelliklerin bilinen değerlerini kullanarak çatlak 

konumunu belirlemeye yönelik bir yöntem geliştirmişlerdir. Giannini vd. (2013) ana harmonik 

ile belli alt ve üst harmoniklerin oranını AKÇ’nin bir belirticisi olarak kullanmışlardır. Kiriş 

düzlemsel kiriş elemanlarıyla modellenmiş ve zaman düzlemindeki cevap birden fazla mod 

kullanılarak elde edilmiştir. AKÇ içeren bir kirişin eksenel titreşimlerinin iki boyutlu düzlem 

sonlu elemanlar modeli kullanarak ele alındığı bir çalışmada da Broda vd. (2016) yüksek 

harmoniklerin oluşumunu incelemişlerdir. Proje kapsamında yapılan sonlu elemanlar 

modellemesinde bu çalışmaya benzer bir yöntem izlenmiş ancak eksenel değil eğilme 

titreşimleri ele alınmıştır.  

Literatür araştırmasında ele alınan son kategori deneysel yöntem ve/veya sonuçlar içeren 

çalışmalardır. Bu kategorinin bir alt başlığı ise kiriş üzerinde çatlak açılmasına yönelik 

çalışmalardır. Öncelikle bu konuyla ilgili kısaca bilgi vermekte fayda görülmektedir. 

Malzemelerin kırılma tokluğunun belirlenmesinde de üzerinde keskin yorulma çatlağı açılmış 

numuneler kullanıldığından bu konuda hazırlanmış çeşitli standartlar ve prosedürler 

bulunmaktadır. Bu nedenle, konuyla ilgili ASTM E399 ve ASTM E1820 standartları ile GKSS 

tarafından hazırlanmış bir test prosedürü olan Schwalbe vd. (2002) gözden geçirilmiştir. 
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Gerek ASTM standartlarında gerekse Schwalbe vd. (2002)’de üç nokta eğme 

konfigürasyonunda yorulma yüklemesi altında kirişlerde çatlak açılması için ayrıntılı 

prosedürler verilmiştir. Schwalbe vd. (2002)’de dört nokta eğme ile ilgili bir prosedür de 

bulunmaktadır. Bu prosedürlerin uygulanması kabaca da olsa malzemenin kırılma tokluğu 

değerinin bilinmesini gerektirmektedir. Bu amaçla deney numunesi malzemesi olarak uygun 

olduğu değerlendirilen 6082 alüminyum alaşımının kırılma özelliklerini veren makalelerden 

(Mrówka-Nowotnik, 2006, 2009; Borrego, 2011) yararlanılmıştır. Proje başlangıç aşamasında 

çatlak açma sürecini hızlandırmak açısından konunun sonlu elemanlar yöntemiyle 

incelenmesinin faydalı olabileceği düşünüldüğünden yorulma yüklemesi altında çatlak 

başlamasına (crack initiation) ilişkin bazı çalışmalar da (N. Lautrou, 2009; Yuan, 2013) 

gözden geçirilmişse de Kısım 2.2’de anlatıldığı üzere standartların uygulanması son derece 

hızlı bir şekilde kirişte çatlak açılmasını sağladığından bu konudaki araştırmanın 

derinleştirilmesine gerek görülmemiştir. 

Süreksizlik içeren kirişlerin titreşimlerinin deneysel olarak incelendiği çalışmaların bazılarında 

(her ne kadar makale adında “çatlak” sözcüğü yer almaktaysa da) testere veya tel erozyon 

yöntemiyle kiriş üzerinde çatlak yerine sonlu genişliğe sahip çentik açıldığı görülmektedir. 

Lele ve Maiti (2002), Lin (2004), Chen vd. (2005), Sayyad ve Kumar (2012), Khiem ve Toan 

(2014), Xu vd. (2015) bu yaklaşıma örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmalardan, örneğin 

Lele ve Maiti (2002) ile Lin (2004)’de doğal frekansın kuramsal olarak öngörülmesine ve 

sonra da ölçülmesine yoğunlaşılmıştır. Zorlanmış titreşim cevabı incelenmemiştir. Açık çatlak 

yaklaşımı benimsenerek problem doğrusal olarak modellenir ve deneyler de sonlu genişliğe 

sahip çentik açılmış numuneler ile yapılırsa tutarlı sonuçlar elde edilmesi beklenebilir. Ancak 

bu takdirde problem doğrusallaştırılmış ve dolayısıyla gerçek hayatta karşılaşılan 

problemden uzaklaşmış olmaktadır. Proje önerisi aşamasında açılıp kapanan keskin yorulma 

çatlağı içeren sadece bir deneysel çalışmaya (Chondros vd., 2001) rastlanmıştı. Proje 

sürecinde yapılan araştırmalarda bu tür bazı yayınlar daha bulunmuştur. Bunlardan AKÇ 

içeren deney numunelerinin hazırlanılmasında başlıca iki yaklaşım olduğu görülmektedir. 

Bunlardan birincisi yorulma çatlağının küçük bir çentik açıldıktan sonra sarsıcı üzerinde 

numune titreşirken açılmasıdır. Chondros vd. (1998), Chondros ve Dimarogonas (1998) ve 

Chondros vd. (2001)’de bu yöntem izlenmiştir. (Chondros vd.,1998’de bu şekilde oluşturulan 

çatlak açılmaya zorlanıp deforme edilerek keskin uçlu ancak açık çatlak yaklaşımının 

kullanıldığı bir modelin doğrulanmasında kullanılmıştır.) Chondros vd. (2001)’de tam 

ortasında çentik açılmış basit mesnetli kiriş sarsıcı üzerinde 1. eğilme modunda serbest 

titreşime tabi tutularak keskin yorulma çatlağı elde edilmiştir. İkinci yaklaşım ise bu projede 

uygulanan şekilde üzerinde çentik açılmış kirişin eğilme gerilmesi altında yorulma 
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yüklemesine maruz bırakılmasıdır. Cawley ve Ray (1988), Rivola (1998), Andreaus ve 

Baragatti (2009, 2012) referanslarında kirişe üç nokta eğilme konfigürasyonunda yorulma 

yüklemesi uygulanarak çatlak açılmıştır. Carr vd. (2013)’te ise mesnet kısmına yakın küçük 

bir çentik açılmış ankastre kiriş üzerinde, kiriş boyunca gidip gelen hareketli bir yük tatbik 

edilerek çatlak oluşturulmuştur. Bu çalışmada hem yorulma çatlağı hem çentik açılmış 

kirişlerin serbest titreşimleri analitik, nümerik ve darbe çekici testleri ile deneysel olarak 

incelenmiştir. Diğer bazı çalışmalarda da AKÇ’lı kirişlerin titreşim özellikleriyle ilgili deneysel 

sonuçlar bulunmakta ise de bunlarda çatlağın nasıl oluşturulduğu ile ilgili ayrıntılar 

verilmemiştir. (Örneğin Saavedra ve Cuitino, 2001; Loutridis vd. 2005; Rezaee ve 

Hassannejad, 2010) 

Bu çalışmalar genellikle önerilen bir analitik veya sayısal modelin doğrulanması amacıyla 

yapıldıklarından içerdikleri deneysel sonuçlar oldukça sınırlıdır. Genellikle doğal frekanslar 

deneysel olarak belirlenmiştir. (Cawley,1988; Chondros vd., 1998; Chondros ve 

Dimarogonas, 1998; Chondros vd. 2001; Lele ve Maiti, 2002; Sayyad ve Kumar, 2012; 

Khiem ve Toan, 2014). Doğal frekansların belirlenmesi dışında zaman ve frekans düzleminde 

ivme yanıtının belirlenmesi (Saavedra ve Cuitino, 2001; Loutridis vd., 2005), deneysel modal 

test ile transfer fonksiyonlarının belirlenmesi (Lin, 2004), ivme ölçümü (Chen vd., 2005), 

beyaz gürültü ile tahrik yapılan bir titreşim testinde ivme ölçümü (Rivola, 1998), zaman ve 

frekans düzleminde serbest titreşim yanıtının belirlenmesi (Rezaee ve Hassannejad, 2010), 

zorlanmış titreşim altında yer değiştirme yanıtının belirlenmesi (Xu vd., 2015) şeklinde 

çalışmalar da yayınlanmıştır. 

Literatür araştırmasında bulunan yayınlar arasında, yürütülmekte olan proje açısından en 

önemli görülen ikisi Andreaus ve Baragatti (2009, 2017)’dir. Birbirini tamamlar nitelikte olan 

bu iki çalışmadan ilkinde yorulma çatlağı içeren deney kirişlerinin hazırlanması (ve bunun için 

yapılan ön analizler) çok ayrıntılı olarak anlatılmış ve AKÇ’lı kirişin serbest titreşim yanıtı 

deneysel olarak incelenmiştir. Bu kapsamda darbe çekici testleri ile doğal frekanslar ve 

sönümleme oranları belirlenmiş, çatlaklı ve çatlaksız kirişlerden elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılmış, çatlaklı kiriş deneylerinden elde edilen sonuçlar ikili doğrusal direngenlik 

modeli çerçevesinde irdelenmiştir. Kiriş her iki makalede de aynı şekilde mesnetlenmiştir. 

İkinci çalışmada ise bu AKÇ’li kirişin harmonik yükleme altında zorlanmış titreşim yanıtı 

incelenmiştir. Ankastreye benzer özel bir şekilde mesnetlenmiş çelik çıkma kiriş (overhanging 

beam) uç noktasından tahrik edilerek kiriş boyunca birkaç noktada ivme ölçümü yapılmıştır. 

İvme verisinin Fast Fourier Transformu (FFT) alınmış ve elde edilen bu FFT spektra’sındaki 

doğrusal olmayan özelliklerin (subharmonik ve süperharmonik’lerin bulunması) çatlak 

tespitinde nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmuştur. Deney numunesi olarak kullanılan 

kirişin mesnetlenmiş bölgede kalan kısım da dahil toplam uzunluğu 530 mm, serbest 
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uzunluğu 410 mm, kesiti 20x20 mm2 ve mesnet çatlak mesafesi 102.5 mm’dir. Bu AKÇ’lı 

ankastre kirişin, ilk doğal frekansı olarak nitelendirilebilecek “ikili doğrusal frekansın” yarısına 

ve iki katına karşılık gelen tahrik frekanslarında, doğrusal olmayan etkilerin 30 N gibi oldukça 

düşük zorlama genliği altında bile çok belirgin olarak gözlenebildiği belirtilmiştir. 

Yukarıdaki özetten anlaşılacağı gibi bu son iki çalışma kapsam olarak yürütülmekte olan 

projeye oldukça yakındır. Ancak kullanılan sınır şartı ideal ankastre kiriş sınır şartından 

farklıdır. Çatlak parametrelerinin (derinlik ve konum), ve tahrik şeklinin (zeminden tahrik ve 

kirişten farklı noktalarda tahrik) titreşim yanıtına etkileri araştırılmamış, harmonik yükleme 

sadece üç frekansta yapılmış, frekans tepki fonksiyonları elde edilmemiştir. Yürütülen 

projede bu değişkenlerin de bazılarını içerecek şekilde daha kapsamlı deneyler yapılmıştır. 

(Bkz. Kısım 2.1 ve 2.6) 

Literatür araştırması sürecinde Andreaus ve Baragatti (2012) dışında AKÇ içeren kirişlerin 

harmonik zorlama altında titreşim cevabının deneysel olarak incelendiği sadece iki yayına 

(Loutridis vd., 2005; Saavedra ve Cuitino, 2001), beyaz gürültü şeklinde tahrik altında titreşim 

cevabının deneysel olarak incelendiği bir yayına (Rivola ve White, 1998) rastlanmıştır. Bu 

çalışmalar da önerilen analitik ve sonlu eleman modellerini teyit amaçlı çok sınırlı deneysel 

sonuç içermektedir. Bu bakımdan proje önerimizde belirtildiği şekilde AKÇ’lı kirişlerin 

harmonik zorlama altında titreşim yanıtına ilişkin yeterli kapsam ve derinlikte deneysel 

sonuçların literatürde pek fazla bulunmadığı şeklindeki düşüncemiz doğrulanmıştır. Yapılan 

literatür taraması ile elde edilen deneysel sonuçlarla karşılaştırılabilecek, analitik ve sayısal 

modeller ile deneysel sonuçlar bulunmuş, deneylerin yapılması sürecinde fayda sağlayan 

çeşitli bilgiler kazanılmıştır. 

Burada verilen literatür özetinde değinilmeyen başka makaleler ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler 

için bu bölümün başında değinilen Dimarogonas (1996), Krawzcuk vd. (1996) ve Salawu 

(1997) tarafından yayınlanmış  derleme makalelerinin yanısıra yakın tarihli ve daha güncel 

kaynakları kapsayan Bovsunovsky ve Surace (2015) tarafından yayınlanan  derleme 

makalesine de başvurulabilir. Bu son makalede AKÇ içeren elastik yapıların doğrusal 

olmayan titreşimleriyle ilgili farklı model ve sonuçlar özet olarak verilmiştir. 

1.2 Problem Tanımı 

Yukarıdaki literatür özetinden çatlak içeren kirişlerin titreşimleri ile ilgili önceki çalışmalarda 

ağırlıklı olarak analitik ve sayısal modellerin önerildiği, bu modeller kapsamında konunun 

değişik yönlerinin ele alındığı, (örneğin açık çatlak, açılıp kapanan çatlak, EB ve Timoshenko 

kiriş teorileri, farklı sınır şartları ve kütle eklenmesi vb.), ancak bu modellerin deneysel 

doğrulamasının yeterli ölçüde yapılmadığı görülmektedir. Yürütülen çalışmada ise deney 

numunelerinde keskin yorulma kenar çatlağı açılmış ve zorlanmış titreşim testleriyle belli 
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frekanslarda yapılan tahrik için zorlanmış titreşim cevabı ve belli frekans aralıkları için frekans 

tepki fonksiyonları bulunmuştur. Böylece problem doğrusallaştırılmadan, doğasına (doğrusal 

olmayan titreşim problemi) uygun bir şekilde incelenmiştir. 
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2.GEREÇ VE YÖNTEM 

AKÇ içeren kirişlerin titreşim özellikleri bu proje kapsamında ağırlıklı olarak deneysel 

yöntemle incelenmiş olmakla beraber Giriş’te değinildiği üzere analitik ve sayısal yöntemler 

de kullanılmıştır. Yürütülen deneysel çalışmalarla ilgili bilgiler ve elde edilen sonuçlar kısım 

2.1-3 ve 2.6’da; analitik yöntemlerin açıklanması ve bu yöntemle ile yapılan hesaplamalar 

Kısım 2.4’te; sayısal yöntemle ilgili açıklamalar ve elde edilen sonuçlar ise Kısım 2.5’te 

verilmiştir. 

2.1 Deney Programı 
Deney programının hazırlanmasında iki amaç göz önüne alınmıştır. Bunlardan birincisi ve 

öncelikli olanı kiriş üzerinde bulunan çatlağın konum ve derinliğinin titreşim cevabı üzerindeki 

etkisinin gözlemlenmesidir. Böylece AKÇ’lı kirişlerin dinamiğinin öngörülmesinde kullanılan 

analitik ve sayısal modellerin doğrulanmasında kullanılabilecek veriler elde edilmiş 

olmaktadır. İkincisi ise (proje kapsamı dışında) ileride yapılabilecek çatlak tanılama 

çalışmaları için faydalı olabilecek veriler toplamaktır. Deney programının oluşturulabilmesi 

için sabit tutlacak ve değiştirilecek parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. Proje 

kapsamında sınır koşulu olarak ankastre kiriş ve çift taraflı ankastre kirişler seçilmiş ve bunlar 

üzerinde belli bir noktadan harmonik kuvvet uygulanarak deneyler yapılmıştır. Bilimsel 

gelişme raporu aşamasında kirişin sarsıcı üzerinde mesnetlenerek tahriki de düşünülmüştü. 

Ancak mesnetten tahrik uygulanarak yapılan deneylerde karşılaşılan bir problemin aşılması 

proje süresi içinde mümkün olamamıştır. Konuyla ilgili açıklama kısım 2.6’da verilmektedir.  

Bu nedenle mesnetten tahrik (base excitation) deneyleri deneysel programdan çıkarılmıştır. 

Tahrik tipi ve sınır koşulu belirlendikten sonra numunelerin malzemesinin belirlenmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Numunelerin aluminyumdan üretilmesine karar verilmiştir. Malzeme 

olarak alüminyumun seçilmesinin sebebi talaş kaldırma yöntemiyle kolay işlenebilir olması ve 

yorulma çatlağının çelik türlerine göre daha hızlı açılabilmesidir. Böylece gerek ucunda çatlak 

açılacak çentiğin oluşturulması gerekse çentikli kısmın sonradan tıraşlanabilmesi oldukça 

hızlı bir şekilde Makina Mühendisliği Bölümü olanaklarıyla gerçekleştirilebilmiştir. Malzemenin 

belirlenmesiyle malzeme özellikleri (yoğunluk ( ), Young modülü ( ), Poisson oranı ( ), 

yapısal sönümleme özellikleri), sabitlenmiş olmaktadır. Kullanılan malzemenin mekanik 

özellikleri Kısım 2.2’de verilmiştir. 

Tahrik tipi, sınır koşulları ve malzemenin yanısıra deneyin hangi koşullarda yapılacağının 

belirlenmesinde kullanılan geometrik ve yüklemeye ilişkin parametreler şunlardır: 

: Kiriş boyu,  : Kuvvet uygulama noktası,  : Kuvvet Büyüklüğü, Ω : Tahrik frekansı,  : 

İvme ölçer konumu,  : Deplasman ölçümü yapılan noktanın konumu, ℎ : Kiriş yüksekliği,  : 

Kiriş eni,  : Çatlak konumu,  : Çatlak derinliği. Bu parametreler Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Ankastre kiriş deney numunesi ve ilgili parametreler 
 

Parametrelerin tümünün birden deneysel programda değişken olarak ele alınması pratikte 

mümkün olamayacağından bazı parametrelerin değerlerinin sabit tutulması uygun 

görülmüştür.  

Şekil 1’den görüleceği gibi deneylerin önceleri dikdörtgen kesitli kirişlerde yapılması 

düşünülmüşse de daha sonra numunelerin hazırlanmasında ve deneylerin icrasında 

sağladığı kolaylıktan dolayı kare kesitli kirişler tercih edilmiştir. Şöyleki verilen bir kiriş 

uzunluğu için kiriş yüksekliği arttıkça kirişin doğal frekansları da yükselmektedir. Kirişin doğal 

frekansları yükseldikçe bunlar deney düzeneğinin doğal frekanslarına yaklaşmakta ve 

toplanan veriler sadece kirişin değil bütün sistemin titreşim yanıtını içerdiğinden sağlıklı 

sonuçlar elde etmek zorlaşmaktadır. Bunu telafi etmek için kiriş uzunluğunun arttırılması ise 

numunelerin freze ile işlenmesini önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Numune uzun olduğunda 

bir ucu freze gövdesine dayanmaktadır. İstenilen noktada çatlak başlatma çentiği açabilmek 

için frezeye özel bir aparat takılması gerekmektedir. Ayrıca çentikli kısmın talaş kaldırılarak 

traşlanması aşamasında uzun numunelerde titreşimden dolayı yüzey kalitesi olumsuz 

etkilenmektedir. Doğal frekansın düşük olması bakımından verili bir kiriş boyu için 

yükseklik/en oranının düşük olması yarar sağlamaktadır. Öte yandan Kısım 2.2.’de anlatılan 

çatlak açma prosedürlerinin uygulanmasında yükseklik/en oranının yüksek olması fayda 

sağlamaktadır. Numune hazırlanması ve deneylerin icrasına ilişkin bu faktörler ve ayrıca 

literatürde verilen deneysel çalışmalarda kullanılan numune boyutları göz önüne alınarak 

deneysel programda 20mm×20 mm kare kesitli kirişler kullanılmıştır. Deneylerde sabit olarak 

alınan bir diğer parametre de kiriş uzunluğudur. Yukarıda kesitle ilgili olarak değinilen 

faktörler gözönüne alınarak bu uzunluk 500 mm olarak belirlenmiştir. Ankastre kiriş 

deneylerinde ivme ölçer kirişin tam serbest ucuna, çift taraflı ankastre kiriş deneylerinde ise 

kuvvetin uygulandığı noktanın üzerine yapıştırılmıştır. Böylece ivme ölçer konum parametresi 

olan  değeri de sabitlenmiş olmaktadır. Projenin ilerleyen aşamalarında, ivme ölçümünün 
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kazandırdığının ötesinde yeni bilgiler kazandırmayacağı değerlendirildiğinden deplasman 

ölçümü yapılmamıştır; bu nedenle deplasman ölçüm konumu parametresi olan  konu dışı 

kalmaktadır. Sabit alınacak parametreler bu şekilde belirlendikten sonra deneylerde değişken 

tutulan diğer parametreler olarak yükleme ile ilgili olanlar ( , Ω, ) ile çatlak ilgili olanlar ( , 

), kalmaktadır. Proje kapsamında düz cepheli ve kiriş kenarına dik çatlak içeren kirişlerin ele 

alınması hedeflenmiştir. Bu şekildeki bir çatlak iki geometrik parametre (konum ve derinlik) ile 

tanımlanabilmektedir. Açılan çatlaklarla ilgili bilgiler Kısım 2.2’de verilmiştir.  

Kullanılacak değişken sayısını azaltmak ve genelleştirmeye olanak sağlamak için boyutsuz 

parametrelere geçilmesi de mümkündür. Bu amaçla Buckingham Π teoremi kullanılmaktadır. 

Proje kapsamında kullanılabilecek boyutsuz parametrelerin elde edilmesi aşağıda 

açıklanmaktadır, ancak bu raporda yer alan sonuçların sunulmasında bunların kullanılmasına 

gerek görülmemiştir. İleride yapılacak çalışmalarda veya yayınlarda burada verilen boyutsuz 

parametreler kullanılabilir. 

Boyutsuzlaştırma prosedüründe ivme ve deplasman bağımlı değişkenler olarak ele alınmıştır. 

Asal boyutlar olarak uzunluk, kütle ve zaman kullanılmıştır. Boyutsuz verileri elde etmek için 

tekrar eden parametreler olarak kiriş uzunluğu ( ), yoğunluk ( ), ve tahrik frekansı (Ω) 

kullanılmıştır. Buna göre örneğin boyutsuz ivme değişkeni aşağıdaki gibi bulunabilir: 

Tanımlanan problemle ilgili bütün parametreler şunlardır: (14 adet) 

,    , Ω ,   , ,   ,   , ℎ  , , , , , ,  

Asal boyutlar olarak Kütle ( ), uzunluk ( ) ve zamandır ( ). (3 adet) 

, ,    

Problemin boyutlu değişkenlerinin asal boyutları Tablo 1 de verilmiştir. 

 

Tablo 1: Parametrelerin boyutları 
    Ω     ℎ       

  1
  .

      .  .  .
 

Tekrar eden parametreler olarak da 3 adet her biri kütle, uzunluk ve zaman içerecek şekilde 

birbirinden bağımsız parametrenin seçilmesi gerekmektedir. Bu amaçla seçilen değişkenler 

şunlardır: 

 ,  , Ω 

Bu durumda 14-3=11 boyutsuz grup elde edilecektir. Boyutsuz ivme parametresini (Π ) elde 

etmek için tekrar eden parametrelerin ,  ve  kuvvetlerinin ivme ( ) ile çarpımını içeren 

aşağıdaki eşitlik yazılabilir: Π = Ω  
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Bu eşitlikte her bir parametre yerine o parametrenin boyutu yerine koyulursa, sonuç olarak 

boyutsuz bir parametre elde edileceğinden boyutsal olarak aşağıdaki ifade yazılabilir: 1 =  

Kütle, uzunluk ve zamanın üslerini eşitleyerek, 

:  =  0 

: − 3 + 1 =  0, =  −1 

: − − 2 =  0, =  −2 

Değerleri elde edilebilir. Buna göre boyutsuz ivme parametresi aşağıda verildiği şekilde elde 

edilir. Π = Ω = Ω  

Diğer boyutsuz parametreler de benzer şekilde elde edilmiştir. Harmonik kuvvetle zorlanan 

ankastre kiriş deneyleri için Buckingham Π teoremi ile elde edilen boyutsuz parametreler 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Aslında Buckingham Π teoreminde tekrar eden parametrelerin seçimi keyfi olup uzunluk, 

kütle ve zaman boyutlarını içeren birbirinden bağımsız üç başka parametre de (örneğin ℎ,  

ve  gibi) kullanılabilirdi.  Bağımlı ve bağımsız boyutsuz değişkenler arasındaki ilişki en genel 

şekliyle aşağıdaki gibidir: 

 

Ω = ( , Ω , , ℎ ,  , , , Ω , Ω , Ω ) 

 

Ω = ( , Ω , , ℎ ,  , , , Ω , Ω , Ω ) 

 

 ve  bilinmeyen fonksiyonlar olup sadece değişkenler arasındaki ilişkiyi temsil etmektedir. 

Öte yandan bu genel ifadelerde fonksiyonların argümanları arasında yer alan bazı bağımsız 

değişkenlerin eşitliğin solundaki boyutsuz bağımlı değişkeni etkilememesi de olanaklıdır. 

Mesnetten tahrik deneylerinde, yukarıdaki eşitliklerde yüklemeyle ilgili değişkenler (kuvvet 

konum ve büyüklüğü) yerine sadece uygulanan boyutsuz deplasman ( ⁄ ) veya ivme ( ⁄ ) 

genliği yer almalıdır. 

Benzer şekilde, doğal frekanslar için de tekrar eden parametreler olarak kiriş uzunluğu ( ), 

yoğunluk ( ), ve Young modülü ( ) kullanılarak boyutsal analiz yapıldığında; 

 = ℎ( ℎ ,  , , , , ) 



 

19 
 

Şeklinde bir bağıntı elde edilmektedir. 

 

Tablo 2: Bağımlı ve bağımsız değişkenler 

 

 

Kiriş kesiti ve çatlak derinliğine ilişkin yukarıdaki parametrelere seçenek olarak, kesit alanı 

( ), atalet momenti ( ) ve çatlak esnekliğini (crack compliance) kullanmak da mümkündür.  

Çatlak esnekliği aşağıdaki eşitlik ile tanımlanabilir. 

M
c

Δ
Δ= φ

 
Bu eşitlikte Δ  çatlaklı bölgenin solunda ve sağında kiriş eğimleri arasındaki farkı, Δ  ise 

çatlak içeren kesite çatlağın olduğu noktada etki eden eğilme momentini ifade etmektedir. 

Uygulanan yöntemle üretilen bazı numunelerin çatlak esneklikleri bulunmuştur (Kısım 2.2). 

Bu yaklaşımın ileride yapılacak çalışmalarda yararlı olabileceği düşünülmektedir.  

Belirlenen kiriş boyu ( = 500 ) için bilimsel gelişme raporu aşamasında önerilen deney 

programı (bağımsız parametrelerin deneylerde alacakları farklı değerlerin sayıları) Tablo 3’te 

(sol tarafta) verilmiştir. Burada 90 deney olduğu ve çift taraflı ankastre kirişler için de deneyler 

Değişken türü Değişken adı Boyutlu 

değişken 

Boyutsuz 

değişken 

Bağımlı 

değişkenler 

İvme  Ω  

Deplasman   

Yüklemeyle 

ilgili 

değişkenler 

Kuvvet uygulama 

konumu 
  

Kuvvet Büyüklüğü  Ω  

Ölçümlerle ilgili 

değişkenler 

İvme ölçüm konumu   

Deplasman ölçüm 

konumu 
  

Kiriş kesitiyle 

ilgili 

değişkenler 

Kiriş yüksekliği ℎ ℎ  

Kiriş eni   

Çatlakla ilgili 

değişkenler 

Çatlak konumu   

Çatlak derinliği   

Malzemeyle 

ilgili 

değişkenler 

Young Modulü  Ω  

Kayma modülü  Ω  

Sönüm parametresi  Ω  
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yapılması planlandığı görülmektedir. Bu amaçla gereken bütün deney düzenekleri ve 

numuneler hazırlanmıştır; ancak projenin süre1 ve eleman2 kısıtları nedeniyle son 

aşamalarda bu deneylerin proje bitim tarihine kadar tamamlanamayacağı 

değerlendirildiğinden, program daraltılarak çift taraflı ankastre kiriş deneyleri sonuç raporu 

kapsamından çıkarılmıştı. Ancak sonuç raporunun revize edilmesi sürecinde sınırlı sayıda çift 

taraflı ankastre kiriş deneyinin yapılması mümkün olmuştur. Çift taraflı ankastre kiriş 

deneylerini yapmak için hazırlanan numuneler, deney düzenekleri ve planlamalar ile ilgili 

bilgiler de proje kapsamına dahil olduğundan raporda yer almaktadır. Mevcut alt yapı 

kullanılarak, ileride gerek ankastre ve gerekse çift taraflı ankastre kirişlerle daha fazla deney 

yapılması olanaklıdır.  

Gelişme raporu aşamasında kuvvet ile tahrik deneylerinin iki farklı kuvvet seviyesinde (B1 ve 

B2) yapılması düşünülmüştü. Yapılan deneme testlerinde düşük kuvvet seviyelerinde titreşim 

cevabındaki doğrusalsızlığın (sub ve süperharmoniklerin bulunması) muhtemelen çatlağın 

açılmamasından dolayı ortaya çıkmadığı görülmüştür. Bu nedenle ankastre kiriş deneyleri 

doğrusal olmayan etkilerin net olarak gözlenebildiği, rezonans bölgesine kadar sabit tutulan, 

rezonans bölgesinde düşürülen ve rezonans bölgesi aşıldıktan sonra tekrar önceki düzeyine 

çıkarılan   belirlenmiş tek bir kuvvet profili uygulanarak yapılmıştır (Kısım 2.6). Kuvvet 

seviyesinin yükseltilmesinin ve farklı kuvvetler uygulanarak test sayısının artırılmasının 

(dolayısıyla kirişin daha uzun süre ve daha yüksek seviyeli titreşime maruz bırakılmasının) 

bazı riskleri de bulunmaktadır. Bunlar çatlak boyunun yorulma nedeniyle uzaması, kuvvet 

uygulamasında kullanılan bağlantı çubuğunun burkulması, kiriş ile kuvvet algılayıcısının 

bağlantısını sağlayan ve kiriş üzerine yapıştırılan bağlantı somununun kopması, (bu iki risk 

deneme testlerinde gerçekleşmiştir), kirişe yapıştırılan ivme ölçerlerin fırlaması olarak 

sıralanabilir. Doğrusal olmayan etkilerin net olarak gözlenebildiği nisbeten düşük tek bir 

kuvvet seviyesinin uygulanmasıyla bu risklerden de sakınılmış olmaktadır.  

Yine gelişme raporu aşamasında kuvvet ile tahrik uygulanan ankastre kiriş deneylerinin iki 

kuvvet konumu için yapılması planlanmıştı. Burada amaç kuvvetin hem çatlak ile mesnet 

arasında (konum K1) hem de çatlak ile serbest uç arasında (konum K2) uygulanarak, bunun 

titreşim cevabı üzerindeki etkisini gözlemlemekti. Deney programının uygulanması öncesinde 

bu konuda da deneme testleri yapılmıştır. Deneyler K1 durumu için yapıldığında titreşim 

cevabının (ölçülen ivmelerin) seviyesi düşmekte, dolayısıyla doğrusal olmayan etkilerin 

gözlenmesi zorlaşmakta ve bunu telafi etmek için genel olarak daha yüksek kuvvet 

seviyelerinde test yapılması gerekmektedir. Öte yandan, bağlantı çubuğu ve somununun 

                                                 
1 Projemize TÜBİTAK tarafından talebimiz üzerine 4 ay uzatma verilmiştir, ancak sonuç raporu da hemen bu dört ayın 
sonrasında istenmiş ve normal bitiş tarihinden sonra verilmiş olan 2 aylık rapor hazırlama süresi verilmemiştir. Böylece verilen 
ek süre fiilen 2 ay olmuştur. 
2 TÜBİTAK tam zamanlı bir bursiyer görevlendirme talebimizi kabul etmemiştir. 
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kirişi bir ölçüde mesnetleyerek numune dinamiği ile sarsıcı dinamiğini ilişkilendirme (coupling) 

etkisi azaldığından testler ankastre kiriş sınır koşuluna daha yakın şartlarda yapılmış 

olmaktadır. K2 durumunda deney yapıldığında ise bu ilişkilenme artmakta, ancak daha düşük 

kuvvet seviyelerinde doğrusal olmayan etkilerin net bir şekilde gözlemlenmesi oldukça 

kolaylaşmaktadır.  Yukarıda anılan proje kısıtları nedeniyle bu rapor kapsamında K1 durumu 

için deneysel program uygulanmış, sadece farkları göstermek için bir deney K2 durumu için 

de tekrarlanmıştır. Revizyon sürecinde 1 çatlaksız ve 3 çatlaklı numune için çift taraflı 

ankastre kiriş deneyleri yapılmıştır. Sonuç olarak bilimsel gelişme raporundan sonra 

deneysel programın daraltılarak güncellenmesi gerekmiş ve çatlaklı kirişler için Tablo 3’ün 

sağ tarafında görülen deneysel programın uygulanmıştır.  

 

Tablo 3: Deney programı 

Bilimsel gelişme raporu aşamasında önerilen program Uygulanan program 

Boyutsuz 

değişken 

 

Kuvvet ile tahrik Mesnetten tahrik 
Kuvvet ile 

tahrik 
Kuvvet ile tahrik 

Ankastre 

Kiriş 

Çift 

ankastre 

kiriş 

Ankastre 

Kiriş 

Çift 

ankastre 

kiriş 

Ankastre 

Kiriş 

Çift ankastre kiriş 

 2 1 − − 1* 1 

Ω  2 2 − − 1 1 ⁄  veya Ω⁄  − − 2 2 − − 

 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 ℎ  1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 

 3 3 3 3 3 1 

 3 3 3 3 3 3 Ω  1 1 1 1 1 1 

Ω  1 1 1 1 1 1 

Ω  1 1 1 1 1 1 

Toplam deney 
sayıları 

36 18 18 18 9+1 3 

* K1 kuvvet konumu için 9, K2 kuvvet konumu için 1 bir deney yapılmıştır. 
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yararlı olmaktadır. Çatlak açılması sürecinde makinanın kendi yük algılayıcıları kullanılmış, 

harici gerinim pulu veya kuvvet algılayıcı ile uygulanan kuvvetin izlenmesine gerek 

duyulmamıştır. Deney numunelerinin hazırlanmasında ve çatlak açılmasında ASTM E-399 

standartı ve ASTM 1820 standartının 7. ve 8. kısımlarında verilen öneriler göz önüne 

alınmıştır. İlk numune üzerinde çatlak açılırken açılacak nihai çatlağın boyu numune üzerinde 

işaretlenmiş, çatlak açılacak bölge zımparalanarak çatlağın görünür olmasını sağlayacak 

şekilde parlatılmış ve yaklaşık 15 kat büyütme sağlayacak şekilde konumlanan bir kamera ile 

çatlağın ilerlemesi görsel olarak izlenerek çatlak açılmıştır. Yükleme frekansı 15 Hz olarak 

uygulanmıştır. Çentikli kısım tıraşlandıktan sonra çekilen çatlağın yakın plan fotoğrafı Şekil 

4’te verilmiştir. (Çatlağın net görünebilmesi için mürekkep nüfuz ettirilmiştir.) Çatlağın yüzeyle 

yaklaşık 79 º lik bir açı yaptığı ve zikzaklı bir hat izlediği görülmektedir. Çatlak numunenin 

diğer tarafında yüzeye hemen hemen dik olarak ilerlemiştir. Çatlak morfolojisi bu üç 

bakımdan (serbest yüzeye diklik, düzgünlük (zik zaklı olmama) ve her iki tarafta benzer 

şekilde olma) değerlendirildiğinde, çatlak kalitesi düşük olarak nitelendirilebilir. 

 
(a) Çentik açılmış deney numunesi 

 
(b) Yorulma çatlağı açılmış deney numunesi 

Şekil 3: Pilot çalışma deney ilk numunesi 
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açısından yüksek olması yarar sağladığından nihai kesitin kare olması optimum olmaktadır.) 

Ankastre kiriş deneylerinde kullanılacak numunelerin mesnetin içinde kalan kısmının 

uzunluğu da 50 mm olarak belirlenmiştir. Numuneler bu kısımdan plakalar ve cıvatalar 

vasıtasıyla deney düzeneğine sabitlenmektedir. (Mesnetlerin tasarımı için Bkz. Kısım 2.3). 

Böylece numunenin toplam uzunluğu 550 mm olmaktadır. Tablo 3’ten ankastre kiriş deneyleri 

için üç farklı çatlak derinliğine sahip numuneler gerektiği görülmektedir. Çatlak derinlikleri 

olarak 4mm, 7mm ve 10 mm seçilmiştir. Böylece çatlak derinliği oranı sırasıyla 0.2, 0.35 ve 

0.5 olmaktadır. Bu parametrelere karar verildikten sonra gereken numune sayısı 

belirlenmiştir. Tablo 3’ten ankastre kiriş deneyleri için üç farklı çatlak derinliğine ve üç farklı 

çatlak konumuna sahip numunelere ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Buna göre dokuz 

numune gerektiği düşünülebilir. Ancak ankastre kiriş numunelerinde merkezden kaçık 

(‘eccentric’ numunenin tam orta noktasında olmayan) bir çatlak açıldığı takdirde, numune her 

iki taraftan da sabitlenebileceği için her bir çatlak boyu için mesnetten uzaklığı ( ) itibarıyla 

iki farklı çatlak konumu elde edilebilmektedir.  Böylece merkezden belli bir mesafede anılan 

derinliklere sahip çatlaklar içeren üç numune ile altı adet çatlak derinliği-çatlak konumu 

kombinasyonu elde edilebilmektedir. Buna ek olarak üç adet de tam ortasında anılan 

derinliklere sahip çatlak içeren numunenin üretilmesiyle toplam altı adet numune ile Tablo 

3’te ankastre kirişler için verilen deneysel programın yürütülmesi mümkün olmaktadır. 

Burada bu ilk altı numunenin üretilmesinde karşılaşılan bir kısıttan söz edilmesinde yarar 

görülmektedir. Bu aşamada yorulma yüklemesinin yapılması için numunelerin Dartech test 

makinası üzerinde iki sütunun arasına uzunlamasına bağlanması gerekiyordu. (Bkz.  Şekil 7) 

Sütunlar arası mesafe 620 mm, numune uzunluğu 550 mm olduğundan ve yükleme zımbası 

her zaman tam ortada olduğundan merkezden azami kaçıklık 35 mm olarak verilebiliyordu. 

Numune kenarlarının sütunlara değmemesi için emniyet payı da bırakıldığında elde 

edilebilecek en fazla merkezden kaçıklık 30 mm olarak belirlenmiş ve üzerinde merkezden 

kaçık çatlak açılan 550 mm’lik üç numune bu şekilde üretilmiştir. Ancak daha sonra imal 

edilen üç ve dört nokta eğme aparatlarıyla (Kısım 2.3) numuneleri Şekil 7’de görülen konuma 

dik konumda bağlama olanağı elde edilmiş ve bu kısıt aşılmıştır. 

Çift taraflı ankastre kiriş deney numunelerinde böylece istenen konumda çatlak açmak 

mümkün olmuştur. Çift taraflı ankastre kiriş deneyleri için, numuneler toplam uzunlukları 580 

mm olacak şekilde imal edilmiştir. Böylece kirişin mesnetler arası uzunluğu yine 500 mm 

olmakta ve her iki taraftan 40 mm’lik uzunluk mesnetlerin içinde kalmaktadır. Çift taraflı 

ankastre kiriş deneyleri için üç farklı konumda yukarıda belirtilen üç farklı çatlak derinliğinde 

dokuz adet numune üretilmiştir.  
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Tam olarak düzgün açılmış çatlaktan, numunenin her iki tarafından bakıldığında aynı 

morfolojiye sahip, numune kenarına dik (çentik ekseni doğrultusunda uzanan), ve fazla 

zikzaklı olmayan çatlaklar kastedilmektedir. Ancak çatlak şekli ve doğrultusu yükleme 

eksenlerindeki olası kaçıklıktan, başlatma çentiğinin tam düzgün ve simetrik olmamasından, 

malzeme iç yapısındaki olası düzensizliklerden ve çatlak uzarken (ani kırılmaya yol açmamak 

için) yapılması zorunlu olan yük düşümleri sırasında oluşan belirsizlikten son derece kolay 

etkilenmektedir. Özellikle merkezden kaçık çatlakların düzgün açılamamasının nedenlerinden 

biri de (çatlak açma süresini kısaltmak için) yükleme frekansı yüksek tutulduğunda dinamik 

etkilerin ortaya çıkması ve mesnetlerin dışında kalan çıkma kısmın hissedilir genlikte 

titreşime geçmesidir. Bunu engellemek için bu tür numunelerde yükleme frekansı 8 Hz’e 

kadar düşürülmüştür. Yukarıda sıralanan nedenlerle üretilen çatlaklardan bazıları istenen 

kalitede olmamış ve bunlar Tablo 5’te belirtilmiştir. Pilot çalışmanın birinci numunesinde 

açılan düşük kaliteli çatlağın takriben 3mm iken yakın plan görüntüsü Şekil 9’da verilmiştir. 

Aslında benzer sorunların literatürde yer alan çalışmalarda da yaşandığı ilgili makalelerde yer 

alan fotoğraflardan anlaşılmaktadır. Öte yandan projenin temel amaçlarından biri gerçek 

yorulma çatlaklarının dinamik davranışa etkisini incelemek olduğundan ve düşük kaliteli 

çatlaklar da gerçek yorulma çatlakları olduğundan bu numuneler de deneysel programda 

kullanılmıştır. 

2.2.1. Çatlak Kalitesi üzerine değerlendirmeler 

Üretilen bütün çatlakların numune kenarına dik ve dümdüz olmadığı yukarıda belirtilmiş ve 

üretilen numuneler düşük, orta ve iyi kaliteli olarak nitelendirilmiştir. Proje önerisindeki 

kontrollü çatlak üretilmesi ifadesinin ise çatlakların numune kenarına dik ve dümdüz 

olabileceği şeklinde bir beklenti yarattığı anlaşılmaktadır. Bu noktada çatlakların kontrollü 

üretilmesinden ne kastedildiğinin açıklanmasında fayda görülmektedir. Amaç öncelikli olarak 

çatlakların kiriş üzerinde istenen konumda (mesnetten istenen uzaklıkta) ve  çatlağın kirişin 

her iki tarafında görünen en uç noktalarının istenen (ve eşit) derinlikte olmasıdır. Birden fazla 

çatlak oluşmaması ve çatlak dallanması olmaması gerekmektedir. Çatlakların yüzeye dik, 

zikzak çizmeyen düz bir şekilde olması da elbette istenen hususlardır. Ancak burada 

unutulmaması gereken nokta doğal yorulma çatlaklarının malzeme, yükleme, çentik 

geometrisi ve mesnet şartlarındaki kontrol sınırlarımızın dışındaki çok ufak farklardan 

etkilendiğini dolayısıyla her zaman dümdüz ve dimdik uzamasının imkânsız olduğudur. 

Özellikle çatlak uzadıkça, çatlak ilerleme yönünde sapma ihtimali yükselmektedir. 

Oluşturulan çatlakların kalitesi ve deneylerde kullanıma uygunluğu değerlendirilirken aşağıda 

sıralanan hususların göz önünde bulundurulması yararlı görülmektedir. 
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1) Proje kapsamında ikisi pilot çalışma kapsamında onbeşi ise deneylerde kullanılmak üzere 

toplam onyedi adet numune üretilmiştir. Bu numunelerden dört tanesi (biri pilot çalışmada 

üretilen 2. Numune) iyi, yedi tanesi orta, 6 tanesi (biri pilot çalışmada üretilen 2. Numune) 

düşük kaliteli olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme göreceli (en iyi numuneler gözönüne 

alınarak) ve subjektif olup muhafazakar bir bakış açısıyla yapılmıştır. Bir başka deyişle bazı 

orta kaliteli numunelerin iyi, düşük kaliteli numunelerin ise orta kaliteli olarak nitelenmesi 

mümkündür.  

2) Proje kapsamında oluşturulan çatlakların kalitesi değerlendirilirken, önceki çalışmalarda bu 

konuda elde edilen sonuçların göz önünde bulundurulması yararlı görülmektedir. Raporun 

literatür taraması kısmında ele alınan ve bu projede olduğu gibi numune üzerinde doğal 

yorulma çatlaklarının açıldığı üç makaleden alıntılanan görseller aşağıda sunulmuştur. 

Literatür taraması kısmında değinilen 70’ten fazla makalenin sadece üçünde bu şekilde 

açılmış çatlakların görsellerine rastlanmıştır.  

Çatlak morfolojisine değinilen en eski makale (Cawley ve Ray, 1988) dir. Bu çalışmada altı 

adet çelik çubuk üzerinde yorulma çatlakları açılmıştır. Deneylerden sonra numuneler sıvı 

nitrojende soğutulup darbe yüklemesi ile kırılmış ve kesit üzerinde çatlak yayılmasıyla ilgili 

(elle çizilmiş) görseller verilmiştir.  Bu görsel aşağıda alıntılanmıştır. 

Şekilde görüldüğü üzere çatlaklar kesitin üzerinde farklı şekillerde yayılmıştır. Çatlağın 

yüzeye dikliği  ve yüzeyin ne derece ondüleli olduğu ile ile bir bilgi verilmemiştir.  Makalede 

“Since it was not possible to control the profile of the cracks across the cross section of the 

beam, and the objective of the tests was to compare the natural frequency changes 

produced by cracks and slots, it was necessary to investigate the effect of defect profile on 

the frequency changes. This was done by testing specimens with slots of the profiles shown 

in Fig. 3, all of which had a width of 1.6 mm, which was one of the widths used in the initial 

set of tests with slots of uniform depth across the cross section.” denilmektedir. Bir başka 

değişle çatlak profili kontrol edilemediğinden ve bu makaledeki amaç doğal çatlaklı kirişlerle  

sonlu genişliğe sahip çentik açılmış kirişleri karşılaştırmak olduğundan oluşan çatlak profiline 

benzer çentiğe sahip çubuklar hazırlanmıştır. (Bu çentiklerin görselleri de makalede, şekil 

3’te verilmiş olup buraya konulmamıştır.) 
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mm derinliğe kadar çatlaklar açıldığı göz önüne alındığında, çatlak ilerledikçe sapma 

oluşması olasılığı artmaktadır; ve ne literatürde ne de standartlarda mesnet ve yüklerin 

uygun hizalanması (alignment) dışında bunu engelleyecek somut bir öneriye rastlanmamıştır. 

5) Sonuç olarak üretilen çatlaklar orta kalite etrafında normal bir dağılım göstermiştir. İyi ve 

düşük kaliteli numunelerin sayısı birbirine yakın olup, bunların toplam sayısı aşağı yukarı orta 

kaliteli numunelerin sayısı kadardır. Eğer kontrollü çatlak üretilememiş olsaydı ve çatlaklar 

rastgele oluşturulmuş olsaydı, istatistik açıdan iyi, kötü ve orta kaliteli numune sayılarının 

birbirine yakın olması beklenirdi. Çatlak açma işleminin doğası göz önünde 

bulundurulduğunda ise sürecin kontrol edilememesi ve yeterli özenin gösterilmemesi 

durumunda bir tek düzgün numunenin bile üretilememesi söz konusu olabilecekti.  

Elbetteki yukarıda verilen ortalama sayılara göre eğer 45-50 kadar numune üretilseydi 

bunların 15 kadarının iyi kaliteli çatlaklara sahip olacağı söylenebilir. Ancak bu kadar çok 

sayıda numune üretilmesinin, frezede çentik açma, üç nokta eğilme yüklemesi altında çatlak 

oluşturma, ve eğer çatlak düzgünse çentiğin tıraşlanması aşamaları düşünüldüğünde iş gücü 

teknisyenlik hizmeti), zaman ve maliyet açısından proje kısıtlarını ve Bölüm imkanlarını 

zorlayacağı değerlendirilmiştir. İlk dört maddede açıklanmaya çalışıldığı üzere, üretilen 

numuneler amaca uygun olarak değerlendirildiğinden (sonuç olarak bunlar konum ve derinliği 

belli doğal yorulma çatlaklarıdır ve belli ölçüde değişkenlik göstermeleri olağandır) titreşim 

deneyleri bu numunelerle yürütülmüştür. 

2.2.2. Çatlak morfolojisinin çatlak esnekliğine etkisi 
Çatlağın dinamik davranışa temel etkisi bir burulma yayı ile modellenebilen çatlak esnekliği 

dolayısıyla olmaktadır. İdeal (cetvelle çizilmişçesine düz ve dik ve ayrıca düz cepheli) bir 

çatlak için çatlak esnekliği sadece çatlak derinliğine bağlı olacaktır. Ancak gerçek bir çatlağın 

esnekliğinin çatlak morfolojisine de bağlı olması beklenebilir. Bu nedenle nominal olarak 

hepsi 4 mm derinliğe inen çatlağa sahip 2,4 ve 7 numaralı numunelerin, çatlakların 

morfolojilerinden kaynaklı esneklik farklılıkları statik koşullarda deneysel olarak incelenmiştir. 

Bunlara ek olarak 7 mm çatlaklı bir numunedeki çatlağın esnekliği de deneysel olarak 

bulunmuştur.  

Çatlak bir burulma yayı olarak modellendiğinden, bunun esnekliğini bulmak için üç veya dört 

nokta eğme deneyi kullanılabilir. Deneyler Makine Mühendisliği malzeme test 

laboratuvarında bulunan 20 kN kapasiteli Zwick marka çekme testi makinasında yapılmıştır. 

Bu makina gerekli aksesuarlara sahip olduğundan yapılan çalışmada 3 nokta eğme deneyi 

kullanılmıştır. Kuvvet ve deplasman verileri makinanın kendi algılayıcıları kullanılarak 

toplanmıştır. Mesnetler arası mesafe 160 mm olarak alınmıştır. Üç nokta eğme deneyinde 
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Şekil 15: Kapalı ve açılan çatlak konumlarında 3 nokta eğme testi ile esneklik ölçümü 

Çatlağın kapalı kaldığı konum için orta noktadaki azami deplasman değeri  = 48  

olarak bulunabilir. 

Çatlağın açıldığı durum ise Şekil 16’da verildiği gibi ortasından burulma yayı ile birleştirilmiş 

iki kiriş parçası olarak modellenebilir. Bu iki kiriş parçasından sol taraftaki parçanın serbest 

cisim diyagramı incelendiğinde bu yükleme durumundaki deplasmanın küçük deplasmanlar 

için iki basit yükleme durumundan kaynaklanan deplasmanların süperpozisyonu olduğu 

görülebilir. Birinci yükleme durumu uç noktasından kuvvete maruz kalan ankastre kiriş olup 

uç noktadaki deplasman 

= (2)(2)3  

Olarak bulunabilir. İkinci yükleme ise burulma yayının uçtaki kuvvet etkisiyle burulmasıdır ki 

bunun kirişin uç noktasında yol açtığı deplasman, kirişin rijit cisim gibi döndüğü kabulüyle = 2 (2) 

Olarak yazılabilir. Öte yandan dönme açısı da esneklik değeri “ ” kullanılarak = = 4  

olarak verilmektedir. 

P

S

(K) 

(A) 
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Şekil 16: Çatlaklı kiriş için burulma yayı modeli 

Böylece toplam deplasman  

= + = (2)(2)3 + 2 2 = 48 + 4 = 48 + 16  

 

olarak bulunur. Beklendiği gibi ilk terim çatlaksız (kapalı çatlak) durumu için olan deplasman 

ile aynı olup, açık ve kapalı çatlak deplasman değerleri arasındaki fark ise Δ = 16  

şeklinde elde edilebilir. Yapılan deneylerde her numune için açık ve kapalı çatlak 

deplasmanları arasındaki farklar bulunarak yukarıdaki eşitlikten çatlak esnekliği " " değerini 

bulmak mümkün olmaktadır. Testler sırasında her numune 0.5 mm/dakika hızında önce 5 

kN’a kadar yüklenmiş, yük altında 15 saniye beklenmiş, sonra aynı hızla yük boşaltılmış ve 

elde edilen deplasman-kuvvet grafikleri aşağıda verilmiştir. Makinanın deplasman algılayıcısı 

ile kuvvet uygulama noktası arasındaki elastik bağlantı yapısından dolayı ölçülen deplasman 

aslında kirişin çökmesi + elastik bağlantı yapısının kısalmasını vermektedir. Ancak bu 

deneylerde elde edilen veri kirişin açık ve kapalı çatlak deplasmanları arasındaki fark 

olduğundan ve ek deplasmanlar her iki durum için aynı olup birbirini götürdüğünden bu 

durum bir sorun oluşturmamıştır. 

θ/2 P/2 

P/2

S/2 S/2P

M=PS/4

θ 
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Şekil 17: 7 numaralı numune için açık ve kapalı çatlak deplasman-kuvvet değerleri 
 

 
Şekil 18: 2 numaralı numune için açık ve kapalı çatlak deplasman-kuvvet değerleri 
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Şekil 19: 4 numaralı numune için açık ve kapalı çatlak deplasman-kuvvet değerleri 

 

 
Şekil 20: 5 numaralı numune için açık ve kapalı çatlak deplasman-kuvvet değerleri 

5 kN yük altında her bir numune için Δ  değerleri ve hesaplanan çatlak esnekliği Tablo 6’da 

verilmiştir. 
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Tablo 6: 5 kN yük altında açık (A) ve kapalı (K) çatlak deplasmanları 
Numune (K) [mm] (A) [mm] Δ   [mm]  [ 1. ] 
4mm-1 0.833 0.924 0.091 1.1375x10−8 

4mm-2 0.846 0.889 0.043 5.375x10−9 

4mm-3 0.828 0.875 0.047 5.875x10−9 

7mm 0.840 1.017 0.177 2.2125x10−8 

 

Hesaplanan çatlak esnekliğinden yola çıkarak bunun hangi derinlik oranında bir ideal çatlağa 

karşılık geldiğini bulmak da mümkündür. Çatlak derinliği ve çatlak esnekliği arasındaki ilişki 

Batıhan (2011)’de aşağıdaki gibi verilmektedir: 

 ( ) = (1 − )6 ℎ ( )  

Burada  çatlak derinliği oranını ( /ℎ) vermektedir. ( ) çatlak derinliğinin bir fonksiyonu 

olup literatürde farklı ifadeleri bulunmakla beraber burada Batıhan (2011)’de verilen 

aşağıdaki ifade kullanılmıştır: ( ) = 1.122 − 1.4 + 7.33 − 13.08 + 14.0  

Çatlak esnekliğinin çatlak derinliğine göre değişimi aşağıda verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 21: Çatlak Esnekliğinin çatlak derinliğine göre değişimi 

Böylece alüminyum için  değeri ve 20 mm kesit yüksekliği kullanılarak Tablo 6’da verilen  

değerlerine karşılık gelen ideal çatlak derinliğini sayısal olarak hesaplamak mümkün 
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olmaktadır. Buna göre söz konusu dört numune için elde edilen eşdeğer ideal çatlak derinliği 

Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Eşdeğer ideal çatlak derinliği 
Numune  (nominal)  (ideal)  (ideal) [mm]  [ 1. ] 
4mm-1 0.20 0.2382 4.76 1.1375x10−8 

4mm-2 0.20 0.1643 3.29 5.375x10−9 

4mm-3 0.20 0.1719 3.44 5.875x10−9 

7mm 0.35 0.3240 6.48 2.2125x10−8 

 

Tablo 7’den yüzeyden 4 mm derinliğe kadar nüfuz ettiği görülebilen bir çatlağın, çatlak 

esnekliğine dayalı etkin derinliğinin çatlak morfolojisine bağlı olarak daha az veya daha fazla 

olabileceği görülmektedir. Örneğin 4mm-1 olarak anılan numunenin görünenden daha uzun 

bir çatlağa sahipmiş gibi davranması beklenebilir. Öte yandan diğer üç numunedeki 

çatlakların göründüklerinden daha kısaymış gibi bir sonuç verdiği görülmektedir.  Bu sonuçlar 

dinamik deney sonuçlarının yorumlanmasında yararlı olabilir.  

Proje kapsamında yapılan titreşim deneylerinde, düşük tahrik kuvveti (ve dolayısıyla düşük 

düzeyli titreşim cevabı) durumunda doğrusalsızlığın belirgin olarak gözlenemediğine önceki 

kısımda değinilmişti. Şekil 17-20’den de oldukça yüksek statik yük düzeylerinde bile, çatlağın 

açıldığı ve kapandığı yükleme eğrilerinin üst üste bindiği dolayısıyla, çatlakların 

açılmayabileceği görülmektedir. Bu durumun, çatlak yüzeylerinin zikzaklı yapısından, 

numunelerin üretilmesiyle testlerin yapılması arasında geçen sürede çatlak yüzeylerinin 

oksitlenme nedeniyle yapışmasından veya çatlak ilerlemesi sırasında oluşan plastik 

deformasyonun çatlağı kapalı tutacak bir kalıntı gerilme bölgesi yaratmasından kaynaklanmış 

olabileceği değerlendirilmektedir. Çatlak kapanması (“crack closure”) kırılma mekaniği ve 

yorulma kapsamında araştırılan bir konudur, ancak literatür araştırmamızda çatlaklı kirişlerin 

titreşimleri bağlamında bu konuya değinilen bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Keskin bir yorulma çatlağının öngerilmeli (preloaded) bir burulma yayı gibi, kirişin 

direngenliğini (sağlam bir kirişe göre) düşürdüğü ancak belli bir yük seviyesi uygulanmadıkça 

titreşim sırasında açılıp kapanmadığı değerlendirmesinde bulunmak mümkündür. Bu da 

aslında açık çatlak yaklaşımının neden birçok çalışmada başarıyla uygulanabildiğini 

açıklamaktadır. 

Proje kapsamında AKÇ’lı kirişler incelediğinden yük düzeyinin  ve deney prosedürünün 

belirlenmesinde bu durum göz önüne alınmıştır. 
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3-Lazer deplasman ölçüm cihazı ve kontrol ünitesi 
Keyence marka LK-G37 model lazer deplasman ölçüm cihazı, LK-G3001PV model kontrol 

ünitesi gerekli yazılım (LK-H1W) ve bağlantı kablosu ile birlikte satın alınmıştır. Cihazın bazı 

spesifikasyonları aşağıda verilmiştir. 

 

Model LK-G37 
Referans mesafesi 30 mm (mat yüzey), 23.5 mm (parlak yüzey) 
Ölçüm aralığı ±5 mm (mat yüzey),±4.5 mm (parlak yüzey) 
Işık Kaynağı Tip Red semiconductor laser 

Dalga boyu 655nm (görünür ışık) Class 2 (JIS C6802) 
Laser sınıfı Class II (FDA (CDRH) Part 1040.10), Class 2 (IEC 60825-1)
Kontrol çıkış gücü 0.95 mW maksimum 

Nokta çapı (standart mesafe) Yaklaşık 30 x 850 µm 
Doğrusallık ±0.05% of F.S. (F.S.= ±5 mm) 
Tekrarlanabilirlik 0.05 µm 
Örnekleme periyodu 20/50/100/200/500/1000 μs (6 seviyeli seçilebilir) 
  

4-Yük hücresi 
HBM marka U10M model kuvvet algılayıcısı bağlantı kablosu ve amplifikatörü (AE101)ile 

birlikte satın alınmıştır. Kuvvet algılayıcısı gerinim ölçer sistemi ile çalışmakta olup 2.5 kN 

anma kapasitesine sahiptir. Çekme ve basma kuvvetlerini ölçebilmektedir. Amplifikatör (proje 

önerisinde amplifikatör yük hücresi sinyal işleyici adıyla ayrı bir kalem olarak belirtilmişti) tam 

köprü devresine sahip olup10 Hz / 6 kHz değiştirilebilir ölçme frekans aralığına sahiptir.  

5-Piezoelektrik kuvvet algılayıcısı 
PCB Piezotronics marka 208C02 model piezoelektrik entegre devreli (ICP) çok amaçlı kuvvet 

algılayıcı bağlantı kablosuyla beraber satın alınmıştır. Bu algılayıcı ile 444.8 N büyüklüğüne 

kadar çekme ve basma kuvvetleri ölçülebilmektedir. Hassasiyeti 11241 mV/kN olup frekans 

üst sınırı 36 kHz’dir.  

6-Minyatür ivmeölçer 
PCB Piezotronics marka 352A24 model ICP hafif (0,8 gram) ve minyatür ivme ölçer, bağlantı 

kablosuyla beraber satın alınmıştır. İvme ölçerin hassasiyeti (±10%) 100 mV/g, ölçüm aralığı 

±50 g pk, geniş bant (Broadband) çözünürlüğü 0.0002 g rms olup Frekans aralığı (±5%) 

1.0’den 8000 Hz’e kadardır. 

Satın alınan bu cihazlar ile ilgili görseller, broşürler ve cihazların veri föyleri EK-2’de 

verilmiştir. 

Proje önerisinde olup da satın alınmasından vaz geçilen iki cihaz bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi çatlak derinliği ölçüm cihazıdır. Proje önerisi aşamasında, açılan çatlakların 

derinliğini ölçmek amacıyla Karl Deutsch GMBH tarafından üretilen RMG 4015 model çatlak 

derinlik ölçüm cihazının iki farklı tür sondasıyla beraber alınması planlanmıştı. Ancak projenin 



 

47 
 

erken aşamalarında döviz kurlarında yaşanan büyük yükseliş nedeniyle bu cihaza ayrılan 

ödeneğin en kritik cihazlar olan sarsıcı ve sarsıcı kontrol sisteminin alımında kullanılmasının 

daha doğru olacağı değerlendirilmiş ve TÜBİTAK’a bu doğrultuda talep yapılarak verilen 

onay sonrasında sarsıcı ve kontrol sistemi alınmıştır. Nitekim öngörüler doğrultusunda 

projenin son aşamalarında laboratuvar cihazları bütçesinde çatlak derinliği ölçüm cihazı için 

yeterli ödenek kalmamıştır. Alınmasından vazgeçilen cihazın ODTÜ tahribatsız muayene 

merkezinde 1970’li yıllardan kalma analog bir versiyonu bulunmaktadır. Bu cihazın kullanım 

imkânı araştırılmış ancak cihazın alüminyum üzerinde ölçüm yapabilen sondası arızalı 

olduğundan doğru sonuçlar elde edilemediği görülmüştür. Eski cihaz kullanılamadığı, yeni 

cihaz ise alınamadığı için açılan çatlakların derinliği önceki bölümde anlatıldığı üzere 

numunelerin her iki yanında görsel olarak ölçüm ve işaretleme yapılarak belirlenmiştir. Bunun 

yanısıra yine önceki bölümde anlatıldığı üzere statik koşullarda çatlak esnekliği ölçümüyle 

etkin çatlak derinliğinin kestirilmesi mümkün olabilmektedir. 

Satın alınmasından vazgeçilen diğer cihaz temassız deplasman ölçerdir. Temassız 

deplasman ölçerler ferromagnetik olan veya olmayan malzemelerde eddy akımı prensibine 

dayalı olarak çalışmaktadır. Bu cihazın alınmasından deplasman ölçümü için lazer 

deplasman ölçerin yeterli bulunması ve kullanılan numunelerin temassız deplasman ölçer ile 

doğru ölçüm yapabilmek için yeterli genişliğe sahip olmaması sebebiyle vazgeçilmiştir.  

2.3.2. Tasarımı, üretimi ve montajı yapılan deney düzenekleri 
Deney düzeneklerinin tasarımında gözetilen en önemli husus, titreşim ölçümlerinin sağlıklı 

yapılabilmesi için deney numunelerinin üzerine bağlanacağı düzeneklerin dinamiğinin yapılan 

ölçümleri etkilememesidir. Bunun için de düzeneklerin olabildiğince katı (en düşük doğal 

frekansı yeterince yüksek) olması gerekmektedir. 

Bilimsel Gelişme Raporunda, kiriş ve lazer deplasman ölçerin üzerine bağlanabileceği bir 

çerçevenin etüt ve ön tasarım çalışmalarının (Bkz. Şekil 23) yapıldığı, ancak istenilen 

dinamik özelliklere sahip bir çerçevenin lojistik sorunlar yaratacak şekilde fazla ağır, imalatı 

zor ve yüksek maliyetli olması nedeniyle çerçeve çözümünden vaz geçildiği belirtilmişti. 

Çerçeve tasarımı çalışmalarının yukarıda belirtildiği üzere üretimine geçilebilecek bir çözüm 

ortaya çıkarmaması üzerine düşük maliyetli ve hızlı bir çözüm olmak üzere Bölümümüzde 

mevcut bulunan taşınabilir betonarme bir platformun kullanılmasına çalışılmıştır. (Platform 

Şekil 22’de kısmen görülmektedir.) Bu platform üzerinde ankastre kiriş deneylerinin 

yapılabileceği bir düzenek oluştumak için bir kısmı Bölümümüzde mevcut bulunan bazı 

parçalar yeniden işlenerek kullanım amacımıza uygun hale getirilmiş, düzeneği tamamlamak 

için bazı yeni parçalar da tasarlanıp ürettirilmiştir. 
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2.4 Analitik yöntemler 
2.4.1 Çatlaksız kirişlerin doğal frekansları ve zorlanmış titreşim yanıtları 
AKÇ’lı kirişlerin zorlanmış titreşiminde doğrusal olmayan etkilerin en fazla gözlemlenebileceği 

tahrik frekanslarının, kirişin ilk doğal frekansının yarısı ve iki katı olduğu yönünde bilgiler 

literatürde mevcuttur (Andreaus ve Baragatti, 2012). Öte yandan, daha önce yapılan analitik, 

sayısal ve deneysel pek çok çalışmada gerek açık çatlakların gerekse AKÇ’ların oldukça 

derin oldukları durumda bile kirişlerin doğal frekanslarını çok az düşürdüğü gösterilmiştir. 

Böylece yapılacak deneylerde kapsanması gereken frekans aralıklarının öngörülebilmesi için 

çatlaksız kirişlerin doğal frekanslarının hesaplanması hızlı ve kolay bir yöntem olarak öne 

çıkmaktadır. Çatlaksız ankastre kirişlerin doğal frekanslarının hesaplanmasında kullanılan 

analitik yöntemler aşağıda kısaca anlatılmıştır. Başka sınır koşulları için gereken formüller de 

benzer şekilde elde edilebilir ve ayrıca pek çok kaynakta (örneğin Tse vd. 1978) da 

verilmiştir.  

Sönümlemenin bulunmadığı durumda kirişin enine deplasmanlarının hâkim denklemi 

aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

( ) ( )4 2

4 2

, ,
0

w x t w x t
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x t
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∂ ∂
+ =

∂ ∂
 (1) 

Çözüm için enine deplasmanın ayrılabilir formda olduğu kabulü yapılabilir. 

( ) ( ) ( ),w x t W x F t=  (2) 

Yukarıdaki eşitliklerden (2), (1)’de yerine konulursa, 

( )
( ) ( )4 2

2
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ω
ρ

= − =  (3) 

Eşitliği elde edilir. Eşitliğin ilk kısmından 
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yazılarak ve  
2

4 A
EI

ω ρβ =  (5) 

parametresi tanımlanarak  

( ) ( )
4

4
4 0

d W x
W x

dx
β− =  (6) 

adi diferansiyel denklemi elde edilir. Bu denklemin çözümü 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 3 4sin cos sinh coshW x C x C x C x C xβ β β β= + + +  (7) 

şeklinde bulunabilir. Serbest titreşim problem için ankastre kiriş için sınır şartları  
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şeklinde tanımlanarak aşağıdaki doğrusal denklem sistemi elde edilir. 
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β parametresini çözmek için yukarıdaki denklem sisteminin katsayılar matrisinin 

determinantının sıfıra eşit olması gerekmektedir. Buradan 

( ) ( ) ( ) ( )
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 (10) 

Şeklinde karakteristik denklem elde edilir. Denklem β  değerleri için çözüldükten sonra doğal 

frekanslar 

2 EI
A

ω β
ρ

=  (11) 

eşitliğinden bulunabilir. Dikdörtgen kesitli kirişler için alan A bh= , kesit atalet momenti 

31
12

I bh= alınmak suretiyle doğal frekans 

 2

2 3
h Eω β

ρ
=  (12) 

şeklinde ifade edilebilir. 

 

Projenin erken aşamalarında numune boyutlarını belirlemek, ekipman seçimi ve düzenek 

tasarımında veri sağlamak için değişik kesit yüksekliğine ve uzunluğa sahip çelik ve 

aluminyum, ankastre ve iki taraftan sabit mesnetlenmiş kirişler için ilk dört doğal frekans 

hesaplanmıştır. Poje kapsamında alüminyum kirişler kullanıldığından ankastre ve çift taraflı 

ankastre aluminyum kirişler için ilk üç doğal frekansı veren tablolar aşağıda verilmiştir. 

Tabloların hesaplanmasında =2700 kg/m3, =70 GPa, kiriş eni, =20mm değerleri 

kullanılmıştır. (Aslında doğal frekansın kiriş eninden bağımsız olduğu yukarıdaki eşitlikten 

görülmektedir.) 
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Tablo 8: Al ankastre kiriş için 1. doğal frekans  

1. Doğal Frekans 

[Hz] UZUNLUK (cm) 
15 25 50 75 100 

Y
Ü

K
SE

K
Lİ

K
 

(c
m

) 

0.5 182.78 65.80 16.45 7.31 4.11 
1.0 365.57 131.60 32.90 14.62 8.23 
1.5 548.35 197.41 49.35 21.93 12.34
2.0 731.13 263.21 65.80 29.25 16.45
2.5 913.91 329.01 82.25 36.56 20.56
3.0 1096.70 394.81 98.70 43.87 24.68

 

Tablo 9: Al ankastre kiriş için 2. doğal frekans  
2. Doğal Frekans 

[Hz] Uzunluk (cm) 
15 25 50 75 100 

Y
ük

se
kl

ik
 (c

m
) 0.5 1145.48 412.37 103.09 45.82 25.77 

1.0 2290.96 824.74 206.19 91.64 51.55 
1.5 3436.44 1237.12 309.28 137.46 77.32 
2.0 4581.92 1649.49 412.37 183.28 103.09
2.5 5727.40 2061.86 515.47 229.10 128.87
3.0 6872.87 2474.23 618.56 274.91 154.64

 

Tablo 10: Al ankastre kiriş için 3. doğal frekans  
3. Doğal Frekans 

[Hz] Uzunluk (cm) 
15 25 50 75 100 

Y
ük

se
kl

ik
 (c

m
) 0.5 3207.37 1154.65 288.66 128.29 72.17 

1.0 6414.75 2309.31 577.33 256.59 144.33
1.5 9622.12 3463.96 865.99 384.88 216.50
2.0 12829.50 4618.62 1154.65 513.18 288.66
2.5 16036.87 5773.27 1443.32 641.47 360.83
3.0 19244.25 6927.93 1731.98 769.77 433.00
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Tablo 11: Al çift taraflı ankastre kiriş için 1. doğal frekans  
1. Doğal Frekans 

[Hz] UZUNLUK (cm) 
15 25 50 75 100 

Y
Ü

K
SE

K
Lİ

K
 

(c
m

) 

0.5 1163.09 418.71 104.68 46.52 26.17 
1.0 2326.18 837.43 209.36 93.05 52.34 
1.5 3489.27 1256.14 314.03 139.57 78.51 
2.0 4652.37 1674.85 418.71 186.09 104.68
2.5 5815.46 2093.56 523.39 232.62 130.85
3.0 6978.55 2512.28 628.07 279.14 157.02

 
 

Tablo 12: Al çift taraflı ankastre kiriş için 2. doğal frekans  
2. Doğal Frekans 

[Hz] UZUNLUK (cm) 
15 25 50 75 100 

Y
Ü

K
SE

K
Lİ

K
 

(c
m

) 

0.5 3206.11 1154.20 288.55 128.24 72.14 
1.0 6412.21 2308.40 577.10 256.49 144.27
1.5 9618.32 3462.60 865.65 384.73 216.41
2.0 12824.43 4616.79 1154.20 512.98 288.55
2.5 16030.53 5770.99 1442.75 641.22 360.69
3.0 19236.64 6925.19 1731.30 769.47 432.82

 
 

Tablo 13: Al çift taraflı ankastre kiriş için 3. doğal frekans 
3. Doğal Frekans 

[Hz] UZUNLUK (cm) 
15 25 50 75 100 

Y
Ü

K
SE

K
Lİ

K
 

(c
m

) 

0.5 6285.25 2262.69 565.67 251.41 141.42
1.0 12570.50 4525.38 1131.35 502.82 282.84
1.5 18855.75 6788.07 1697.02 754.23 424.25
2.0 25141.00 9050.76 2262.69 1005.64 565.67
2.5 31426.25 11313.45 2828.36 1257.05 707.09
3.0 37711.51 13576.14 3394.04 1508.46 848.51

 

Karşılaştırmalarda kullanılmak üzere çatlaksız ankastre kirişler için 0-500 Hz aralığında 

zorlanmış titreşim için frekans düzleminde deplasman ve ivme cevabı da hesaplanmıştır 

(Şekil 31-32). Titreşim cevabının hesaplanmasında kullanılan analitik yöntem aşağıda kısaca 

anlatılmıştır. Çatlaksız bir ankastre kirişin harmonik tahrik altında titreşim cevabı aşağıda 

verilen hâkim denklemin çözülmesi suretiyle bulunabilir. 
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∂ ∂ ∂
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  (13) 

Deplasmanların, 

( ) ( ) ( ), j j
j

w x t a t xφ=  (14) 

şeklinde ifade edilebileceği kabul edilerek bu ifade hakim denklemde yerine koyulursa 

( ) ( ) ( ) ( )
4

4 cosj
j j j j j f

d
EIa Ca Aa F t x L

dx
φ

φ ρ φ ω δ
 

+ + = −  
 

     (15)  

eşitliği bulunabilir. Bu seri toplamında, ( )ja t  modal katsayıları ifade etmektedir. ( )j xφ  ise 

kirişin geometrik ve doğal sınır koşullarını sağlayan bir fonksiyon olup deneme fonksiyonu 

olarak adlandırılabilir. Yukarıdaki denklem bir başka deneme fonksiyonu ile çarpılıp kiriş 

uzunluğu boyunca integrali alındığında aşağıdaki eşitlik elde edilir: 

( ) ( )
4

4
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L L L L

j
i j i j j i j j i f

d
EI dxa C dxa A dxa F t x L dx
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        (16) 

Bu eşitlikte ( )ja t katsayıları sadece zamanın fonksiyonu olduğundan, (16) eşitliği aşağıdaki 

şekilde yazılabilir: 

( ) ( )
4
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L L L L

j
i j j i j j i j i f

j j j

d
A dx a C dx a EI dx a F t x L dx
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Daha sonra 

0

L

ij i jm A dxρ φ φ=  ,
0

L

ij i jc C dxφ φ=   , 
4
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L
j

ij i

d
k EI dx
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φ

φ=   (18) 

tanımlanarak (17) numaralı eşitlik aşağıdaki gibi yazılabilir. 

( ) ( ) ( ) ( )ij j ij j ij j i
j j j

m a c a k a F t+ + =     (19) 

(19) numaralı eşitlik ise matris olarak yazılabilir. 

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } ( ){ } ( )cosj j j i fM a C a K a F L tφ ω+ + =   (20) 

Deneme fonksiyonları ankastre kirişin özfonksiyonları olarak seçildiğinde Kütle, sönüm ve 

direngenlik matrisleri sadeleşerek aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

[ ]M =
0

1
0

 
 
 
 
 

,[ ]C =
0

2
0

rζω
 
 
 
 
 

, [ ]K = 2

0

0
rω

 
 
 
 
 

  (21) 



 

60 
 

Böylece denklem sistemi ayrık hale gelmektedir. 

[ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } ( ){ } ( )cosj j j i fM a C a K a F L tφ ω+ + =    (22) 

Toplam titreşim cevabını veren katsayılar  

( ) ( )22 cosj j j j fa a a F L tζω ω φ ω+ + =    (23) 

denkleminden 

( ) ( )
( ) ( )

( )
2 22 2

cos
2

i f
j j

j j

F L
a t t

φ
ω ψ

ω ω ζω ω
= −

− +
  (24) 

olarak bulunur. Burada jψ  açısı 

2 2

2
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j
j

a
ζω ω
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ω ω

 
 =
 − 

, 
2 2

2
tan j

j
j

a
ζω ω

ψ π
ω ω

 
 = −
 − 

  (25) 

olarak verilmektedir. Deplasman ve ivme ise sırasıyla 

( ) ( ) ( )
( ) ( )
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2 22 2
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2

i f
j j
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j j

F L
w x t x t
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φ ω ψ
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ve 

( ) ( ) ( )
( ) ( )
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2

2
2 2 22 2

,
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2

i f
j j

j
j j

F Lw x t
x t

t
φ

φ ω ω ψ
ω ω ζω ω

∂
= − −

∂ − +
   (28) 

olarak bulunabilir. 

Deneylerde kullanılan alüminyum kirişlerin uzunlukları 500 mm, kesit alanları ise kare 

şeklinde olup 20x20 mm boyutlarındadır. Bu nedenle uzunluğu 500 mm, yüksekliği 20 mm, 

sönümleme oranı 0.002 olarak varsayılmış ankastre bir alüminyum kiriş için elde edilen 

sonuçlar aşağıda verilmiştir. Bu sonuçlarda tahrik noktası mesnetten 125 mm uzakta, yanıtın 

hesaplandığı nokta ise kirişin serbest ucudur. Tahrik kuvveti genliği 1 N (birim kuvvet) olarak 

alınmıştır.  
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Şekil 31: Zorlanmış titreşim deplasman yanıtı-Çatlaksız kiriş 

 

 
Şekil 32: Zorlanmış titreşim ivme yanıtı-Çatlaksız kiriş 

 

Çatlaksız numuneler için elde edilen bu analitik sonuçlar, deneylerin başlangıcında, deneysel 

yöntemler ve ölçüm teknikleri konusunda deneyim edinme aşamasında ölçüm sonuçlarını 

öngörebilmek ve yaklaşık olarak tahmin edebilmek için yararlı olmuştur. AKÇ içeren kirişler 

yüksek yük seviyelerinde doğrusal davranmadıkları halde, doğrusallıktan sapma çok büyük 

değildir ve doğrusal hatta çatlaksız kiriş modelleri öngörüde bulunmak için 

kullanılabilmektedir. 
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2.4.2 AKÇ’lı kirişlerin analitik modellerle bulunmuş doğal frekansları ve zorlanmış 
titreşim yanıtları  
AKÇ’lı kirişlerin titreşimini analitik yaklaşımlarla inceleyen yayınlar Kısım 1.1’de belirtilmişti. 

Bu yayınlardan Chati vd. (1997), Chondros vd. (2001) ve Rezaee ve Hassannejad (2010) 

serbest titreşim problemlerini ele almaktadır. Önceki kısımda değinildiği gibi serbest titreşim 

problemi çözümünün sağladığı temel veri doğal frekanslar olup, bu değerler çatlaksız kiriş 

için bulunan frekanslara oldukça yakındır. Ayrıca (Andreaus ve Baragatti, 2009)’da 

 = 2 +  

 f : AKÇ’lı kiriş için 1. doğal frekans (açılıp kapanma frekansı - breathing frequency) fc : Sürekli kapalı çatlak için elde edilmiş 1. doğal frekans fo : Sürekli açık çatlak için elde edilmiş 1. doğal frekans 

 

şeklinde verilen  “ikili doğrusal frekans” formülü ile AKÇ’lı kiriş için 1. doğal frekans oldukça 

yakın bir şekilde kestirilebilmektedir. Proje kapsamında asıl ele alınan problem zorlanmış 

titreşim problemi olduğundan, bu problemi ele alan diğer makaleler arasından (Cheng vd., 

1999; Chondros vd. 2001; Loutridis vd., 2005; Baeza ve Ouyang, 2009; Batıhan ve 

Ciğeroğlu, 2015) arasından kodlaması daha basit bir model olması nedeniyle (Cheng vd., 

1999) ve proje grubumuz üyelerince geliştirilmiş olması sebebiyle (Batıhan ve Ciğeroğlu, 

2015) analitik sonuçlar elde etmek üzere seçilmiştir.  
AKÇ’lı kirişlerin Batıhan-Ciğeroğlu (2015) modeline göre zorlanmış titreşim yanıtı: 
Bu kısımda açık çatlak ve AKÇ yaklaşımı ile hesaplanan bazı örnek sonuçlar sunulmuştur. 

Sonuçların elde edilmesinde kullanılan formülasyonla ilgili özet bilgi aşağıda verilmiştir. Enine 

bir kuvvetle tahrik edilen bir kirişin hareket denklemi aşağıdaki gibidir: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

4 2

4 2

, , ,
ext f

w x t w x t w x t
EI c A F t x L

x t t
ρ δ

∂ ∂ ∂
+ + = −

∂ ∂ ∂
. (1) 

Bu denklemde ( ),w x t  enine deplasman, EI  eğilme rijitliği, c  viskoz sönümleme 

katsayısı, Aρ  birim uzunluğa karşılık gelen kütle, ( )extF t  enine kuvvet ve fL  ise kuvvetin 

uygulanma konumudur. Enine deplasman ( ),w x t  aşağıdaki gibi bir seri toplamı olarak 

ifade edilebilir. 

 ( ) ( ) ( ), j j
j

w x t a t xφ=   (2) 

Bu seri toplamında, ( )ja t  modal katsayıları ifade etmektedir. ( )j xφ  ise kirişin geometrik ve 

doğal sınır koşullarını sağlayan bir fonksiyondur.  
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Açık çatlak içeren bir kirişin hareket denklemini çözmek için ( )j xφ  fonkisyonları, açık çatlaklı 

kirişin öz fonksiyonları (eigenfunction) olarak seçilebilir. Galerkin metodunun uygulanmasıyla 

beraber, hareket denklemi aşağıdaki hali alacaktır. 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ij j ij j ij j ext i f
j j j

m a c a k a F t Lφ+ + =      (3) 

Galerkin metodunun uygulanması ile elde edilen denklemde ijm , ijc  ve ijk  aşağıdaki 

integrallere eşittir. 

 
0

L

ij i jm A dxρ φφ=    (4) 

 
0

L

ij i jc c dxφφ=    (5) 

 
4

4
0

L
j

ij i

d
k EI dx

dx
φ

φ=    (6) 

Belli bir sayıda ( )j xφ  fonksiyonu kullanarak açık çatlaklı bir kirişin hareket denklemi 

aşağıdaki gibi matris formunda yazılabilir. 

 [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { }j iM a C a K a f+ + =    (7) 

Bir sonraki aşama olarak çatlağın kapanma etkisini de hareket denklemine dahil ederek açılır 

kapanır çatlaklı kirişlerin matematik modeli elde edilebilir. Çatlağın kapanması durumunda, 

[ ]M  ve [ ]C  matrislerinde bir değişiklik gözlenmeyecektir. Fakat, kirişin direngenliği 

değişecektir dolayısıyla [ ]K  matrisi çatlak kapandığı an farklılaşacaktır. Bu farklılaşmayı 

sisteme doğrusal olmayan bir kuvvet olarak dahil edebiliriz. Böylelikle matris haliyle ifade 

edilmiş olan hareket denklemi aşağıdaki hale gelecektir. 

 [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { } { }j nl iM a C a K a f f+ + + =    (8) 

Bu denklemde { }nlf  aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 

 { } [ ]{ }
0nl
B a çatlak kapalı ise

f
çatlak açık ise


= 


  (9) 

 [ ] [ ] [ ]çatlaksız açık çatlaklıB K K= −   (10) 

Modal katsayılar, birden fazla harmonik içeriğe sahip olduğu varsayılarak aşağıdaki gibi ifade 

edilebilir. 

 ( ) ( ) ( )cos sinj jo jcp jsp
p p

a t a a p t a p tω ω= + +    (11) 
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Elde edilen doğrusal olmayan denklem sisteminin çözümüyle modal katsayı değerleri 

hesaplanabilir. Böylelikle açılır kapanır çatlak içerek kirişin yanal deplasmanı hesaplanabilir. 

Yanal deplasmanın zaman göre ikinci türevi ise kirişin yanal ivmesini verecektir. Sonuçların 

hesaplanmasında enine deplasman 5 terim kullanılarak ifade edilmiştir. Örnek sonuçların 

hesaplanmasında kullanılan diğer parametreler şunlardır: Kiriş uzunluğu L=500 mm, kiriş 

yüksekliği h=20 mm, kiriş eni b=20 mm, Malzeme aluminyum (E= 70 Gpa, ρ=2700 kg/m3, 

ν=0.3), Tahrik yeri mesnetten 125 mm ve ölçüm yeri frekans tepki fonksiyonları için kirişin 

serbest ucu, sönümleme oranı ζ = 0.002, tahrik kuvveti genliği Fext 100N, çatlak derinliği 

oranı a/h=0.5 (10 mm derinliğinde çatlak), çatlak konumu Lc=195 mm alınmıştır.  Örnek 

sonuçlar aşağıda (Şekil 33, 34, 35, 36), verilmiştir.   

Açık çatlak yaklaşımıyla yapılan hesaplamalardan frekans cevabının çatlaksız kirişe 

benzediği ancak doğal frekansların daha düşük olduğu gözlenmektedir. AKÇ durumunda ise 

birinci ve ikinci doğal frekansların, çatlaksız ve açık çatlaklı durumlar için olan doğal 

frekansların arasında yer aldığı ayrıca doğrusalsızlıktan kaynaklı harmoniklerin bulunduğu 

görülmektedir. 

 
Şekil 33: Zorlanmış titreşim deplasman yanıtı-Açık Çatlaklı kiriş 
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Şekil 34: Zorlanmış titreşim ivme yanıtı-Açık Çatlaklı kiriş 

 

 
Şekil 35: AKÇ içeren kiriş için frekans-maksimum yanal deplasman grafiği 
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Şekil 38: Birinci doğal frekansın yarısında tahrik için deplasman ve ivme cevabı 
 

 
Şekil 39: Birinci doğal frekansta tahrik için deplasman ve ivme cevabı 
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Şekil 40: Birinci doğal frekansın iki katında tahrik için deplasman ve ivme cevabı 
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Tablo 14: Çatlak içeren ankastre kiriş için elde edilen frekanslar, çatlak konumu 
195mm 
Natural frequency 66.1839 (Hz) 
Çatlak konumu 195mm 
Çatlak derinliği 4mm (25%) 7mm (35%) 10mm (50%) 
Açılıp kapanan çatlak 65.7550 (Hz) 65.3061 (Hz) 64.1039 (Hz) 
Açık çatlak 65.3234 (Hz) 64.4164 (Hz) 61.9542 (Hz) 
 
Tablo 15: Çatlak içeren ankastre kiriş için elde edilen frekanslar, çatlak konumu 
225mm 
Natural frequency 66.1839 (Hz) 
Çatlak konumu 225mm 
Çatlak derinliği 4mm (25%) 7mm (35%) 10mm (50%) 
Açılıp kapanan çatlak 65.8338 (Hz)  65.4641 (Hz) 64.4576 (Hz) 
Açık çatlak 65.4818 (Hz)   64.7362 (Hz) 62.6838  (Hz) 
 
Tablo 16: Çatlak içeren ankastre kiriş için elde edilen frekanslar, çatlak konumu 
255mm 
Natural frequency 66.1839 (Hz) 
Çatlak konumu 255mm 
Çatlak derinliği 4mm (25%) 7mm (35%) 10mm (50%) 
Açılıp kapanan çatlak 65.9049 (Hz) 65.6080 (Hz) 64.7875 (Hz) 
Açık çatlak 65.6248 (Hz) 65.0271 (Hz) 63.3603 (Hz) 
 

Frekans düzleminde ivme yanıtı (FFT) hesaplanmasında kullanılan kuvvet büyüklüğü ve 

konumu (aynı zamanda ivme yanıtının hesaplandığı nokta), çatlak konumu (mesnetten 

uzaklık) ve derinliği değerleri Tablo 17 de, bu yöntemle elde edilen elde edilen sonuçlar 

aşağıda verilmiştir.   

Tablo 17: Çatlaklı Al kirişler için çatlak konum derinlik ve tahrik kuvveti değerleri 
Çatlak Konumu [mm] Çatlak derinliği [mm] Kuvvet Konumu[mm] Kuvvet Genliği [N] 

195 mm 10 mm 500 mm 100N 

 

Frekans düzleminde ivme yanıtının hesaplanmasında üç farklı tahrik frekansı kullanılmıştır. 

Bunlar sırasıyla birinci doğal frekansın yaklaşık yarısına, kendisine ve iki katına karşılık gelen 

32 Hz, 64 Hz ve 128 Hz’tir. Elde edilen sonuçlar Şekil 44-46’da doğrusal ve küçük tepe 

noktaları görebilmek amacıyla Yeni Şekil 47-49’de logaritmik grafiklerle verilmiştir. İvme birimi 

m/s2’dir. 



 

72 
 

 
Şekil 44: AKÇ’li kirişin ivme FFT’si, tahrik frekansı =  
 

 
Şekil 45: AKÇ’li kirişin ivme FFT’si, tahrik frekansı = 64 Hz 

 

Şekil 44 ve 47’den tahrik frekansı 32 Hz olduğunda bu frekanstaki yüksek genlikli ivme 

cevabının yanısıra birinci doğal frekansta ve daha yüksek frekanslarda daha küçük genlikli 

tepelerin olduğu görülmektedir. 
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Şekil 46: AKÇ’li kirişin ivme FFT’si, tahrik frekansı = 128 Hz 

 
Şekil 47: AKÇ’li kirişin ivme FFT’si, tahrik frekansı = 32Hz, Logaritmik ölçek 
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Frekans düzleminde çatlaksız ve AKÇ’lı kirişler için ivme cevapları Şekil 68’de, AKÇ’lı kiriş 

için cevabın algılayıcı konumuna göre değişimleri Şekil 69’da verilmiştir. 

 
 
Şekil 68:Frekans düzleminde ivme cevabı (a)Çatlaksız kiriş (b)AKÇ’lı kiriş (lc=0.39, dc=0.35, 
fc=1) 
 

 
 
Şekil 69: Frekans düzleminde ivme cevabı (a)doğrusal (b)logaritmik ölçek (lc=0.39, dc=0.35, 
fc=1) 
Doğrusal olmayan AKÇ’lı durumda, 1. doğal frekansın 6 katına karşılık gelen 380 Hz’de 

belirgin bir ivme cevabı alındığı görülmektedir. İki farklı çatlak derinliği için elde edilen 

sonuçların verildiği Şekil 70’den çatlak derinliği arttıkça harmoniklerin büyüklüğünün arttığı 

görülmektedir. Tahrik frekanslarının ivme cevapları üzerindeki etkisi ise Şekil 71’de doğrusal 

ve logaritmik ölçekte verilmiştir. Doğrusal olmayan etkiler en belirgin şekilde ilk doğal 

frekansta tahrik uygulandığında görülmektedir. Ancak deneysel olarak ilk doğal frekansta 

uzun süreli tahrik uygulamak, çok yüksek titreşim genlikleri nedeniyle çatlağın ilerlemesi ve 

numunenin kırılması riski yarattığından, uygulanan kuvvet büyüklüğüne de bağlı olarak diğer 

tahrik frekanslarında da doğrusal olmayan etkilerin gözlenebilmesi önem taşımaktadır. 
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Şekil 70: Frekans düzleminde ivme cevabı  (a)dc = 0.35 (b)dc = 0.50, (lc=0.39, fc=1) 

 

 
 
Şekil 71: Değişik tahrik frekansları için frekans düzleminde ivme cevabı (lc=0.39, dc=0.50) 
(a)doğrusal (b)logaritmik ölçek. 
 

 
 
Şekil 72: Değişik çatlak konumları için frekans düzleminde ivme cevabı (a)lc=0.35, (b)lc= 
0.50 (dc=0.39, fc=1) 
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 Harmonik yükleme altında sonlu eleman analizlerinde her bir frekans için çözüm elde etmek 

çok uzun hesaplama süresi aldığından cevabın belli bir aralıkta frekansa göre değişimini 

gösteren frekans tepki fonksiyonları hesaplanmamıştır. Son olarak Şekil 72’de ivme 

cevabının iki farklı çatlak konumuna göre değişimi gösterilmiştir.  
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2.6 Titreşim Deneyleri ve Deneysel Sonuçlar 
Bilimsel gelişme raporu aşamasında proje kapsamında iki tür deney yapılması planlanmıştı. 

Birinci tür deneyler, sabit zemine bağlanan kirişlerin seçilen frekans aralığında, kiriş üzerinde 

belirli bir noktadan “step-sine” şeklinde harmonik bir kuvvetle tahrik edilerek, yine kiriş 

üzerinde belirli bir noktada ivme verisinin toplandığı deneylerdir. Bu tür deneyler proje süresi 

içinde ankastre kirişler  ve sonuç raporu revizyon süresi içinde çift taraflı ankastre kirişler için 

yapılmış ve elde edilen sonuçlar izleyen bölümlerde verilmiştir. 

Gerek ankastre kiriş ve gerekse çift taraflı ankastre kiriş testlerinde “step-sine” testleri 

öncesinde “random FRF” testleriyle rezonans frekansları bulunmuştur. Ayrıca revizyon 

sürecinde karşılaştırma amaçlı olarak çift taraflı ankastre kiriş deneylerinde bazı darbe 

testleri de yapılmıştır. Bunlara ilişkin sonuçlar da ilgili bölümlerde verilmiştir. 

İkinci tür deneylerde ise kiriş sarsıcı üzerine monte edilen adaptöre bağlanarak  seçilen 

frekans aralığında mesnetten harmonik bir ivme uygulanarak tahrik edilmiş ve yine kiriş 

üzerinde belirli bir noktadan ivme verisi toplanmaya çalışılmıştır. Bu tür (mesnetten tahrik) 

deneylerinin de iki farklı sınır koşulu için (ankastre ve çift taraflı ankastre) yapılması 

düşünülmüş, deney düzenekleri ve numeneler buna uygun olarak tasarlanıp üretilmiştir. 

Ancak yapılan ikinci tür deneyde numunelerin bağlandığı adaptör üzerinden yapılan 

ölçümlerde, üzerinde numune ve hiçbir bağlantı parçası olmayan durumda bile çok baskın 

doğrusal olmayan bir davranış gözlenmiştir. Bu nedenle çatlaksız numune ve diğer testlerde 

belirgin doğrusal olmayan davranış gösteren 9 numaralı çatlaklı numunenin test 

edilmesinden sonra, düzenekten veya başka sebeplerden kaynaklı doğrusalsızlığın çok 

baskın olmasından dolayı çatlak etkisi hiçbir şekilde gözlenemediğinden bu tür deneyler 

durdurularak sorunun anlaşılmasına ve çözülmesine çalışılmıştır. Ancak proje süresi içinde 

bu çalışmalar sonuca ulaşmadığından mesnetten tahrik deneyleri deneysel programdan 

çıkarılmıştır. 

 

2.6.1 Ankastre kiriş deneyleri  
Ankastre kirişler üzerinde yapılan deneylerle başlıca iki veri toplanmıştır. Bunlar ilk iki doğal 

frekans ( , ) ve numune üzerindeki bir noktanın ivmesinin ( ) zaman yanıtıdır. Yukarıda 

belirtildiği üzere çatlaklı ve çatlaksız kirişlerin rezonans frekansları sarsıcı ile rastgele tahrik 

(random excitation FRF) testleri ile belirlenmiştir. Kontrol edilen bağımsız değişken olarak 

uygulanan tahrik kuvvetinin büyüklüğü ( ) ölçülmektedir. Ancak bunlar kontrolcüye veri girişi 

yapılmasının getirdiği skıntılardan kaynaklı olarak bütün deneylerde kaydedilmemişlerdir. 

Sarsıcı kontrol sistemi kuvvet algılayıcısından gelen ölçüm sonucunu (geri beslemeyi) alarak, 

sarsıcıyı tanımlanan kuvvet profiline göre sürmektedir. Kuvvet ölçümü için sarsıcının kiriş 
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numunesine bağlandığı noktada piezoelektrik kuvvet algılayıcı (force transducer), ivme 

ölçümü için ise minyatür ivme ölçerler kullanılmıştır (Bkz. Kısım 2.3). 

Ankastre kiriş deneyleri tahrik frekansı 10 Hz ila 250 Hz arasında değiştirilerek yapılmıştır. Bu 

aralık hazırlanan numuneler için birinci rezonans frekansının dörtte biri (ω1/4) ile ikinci 

rezonans frekansının yarısı (ω2/2) arasındaki bölgeyi kapsamaktadır. “Step-Sine” testinde 

frekans artırım adım aralıkları her bir numunenin “random FRF” testleriyle belirlenen 1. 

rezonans frekasının yarısı, kendisi ve 2. rezonans frekansının yarısı çevresinde küçük, geçiş 

bölgelerinde daha geniş olarak tanımlanmıştır.  

Projenin erken aşamalarında frekans aralığının ankastre kiriş durumunda, seçilecek numune 

boyutları için ikinci doğal frekansı kapsayacak kadar geniş olması amaçlanmıştı; bununla 

beraber projenin ilerleyen aşamalarında doğrusal olmayan etkilerin gözlenmesi açısından 

buna gerek olmadığı değerlendirildiğinden kapsanan frekans aralığı yukarıda açıklandığı 

şekilde daraltılmıştır. Numunelerin bağlandığı deney düzeneğinin dinamiğinin ölçüm 

sonuçlarını bozmamasını sağlayacak şekilde deneylerdeki üst frekans değerinin sınırlanması 

gerekmektedir. Numune boyutlarının belirlenmesinde ve bağlantı yapı ve aparatlarının 

tasarımında bu kriterler belirleyici olmuştur (Bkz Kısım 2.3). Seçilen frekans aralığı bu şartı 

sağlamaktadır. 

Kaydedilen zaman verileri işlenerek frekans düzlemine aktarılmıştır. Böylece ilk üç harmonik 

için frekans tepki fonksiyonlarının hesaplanması mümkün olabilmektedir. Ayrıca eldeki 

verilerden istenen ayrık tahrik frekansları için titreşim cevabının FFT’si elde edilebilmektedir. 

Çatlaklı numunelerin yanı sıra referans değeri olmasından dolayı çatlaksız numuneler 

üzerinde de testler yapılmıştır. Bütün deneyler Kısım 2.1’de belirtildiği üzere = = 25 

olacak şekilde tek bir kiriş boyu için yapılmıştır. 

Ankastre kirişler için uygulanan deneysel program Tablo 21’de verilmiştir. Deney numaraları 

arasındaki atlamalar, numaraların Bilimsel Gelişme Raporu aşamasında tasarlanan 

programa göre verilmesinden kaynaklanmaktadır. Sistematik ölçümlere geçilmeden önce 

çatlaksız ve çatlaklı farklı boyutlarda numuneler üzerinde yapılan çok sayıda deneme testi 

tabloda gösterilmemiştir. 
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Tablo 21: Uygulanan ankastre kiriş deney programı (kuvvet ile tahrik) 

Ankastre kiriş deneyleri (kuvvet ile tahrik) 

Deney 
No 

Numune 
no 

Kiriş 
toplam 
boyu mm 

Kiriş serbest 
uzun. Mm (L) 

Kuvvet 
Konumu 
mm (Lf) 

Kuvvet 
Büyüklüğü 
N 

Çatlak 
konumu 
mm (Lc) 

Çatlak 
Derinliği 
mm (d) 

0 00 550 500 125 30 çatlaksız çatlaksız 
1 1 550 500 125 30 225 10 
5 2 550 500 125 50 225 4 
9 3 550 500 125 50 225 7 

13 7 550 500 125 50 195 4 
17 7 550 500 125 50 255 4 
21 8 550 500 125 50 195 7 
25 8 550 500 125 50 255 7 
29 9 550 500 125 50 195 10 
31 9 550 500 325 30 195 10 
33 9 550 500 125 50 255 10 

 

Kuvvet ile tahrik durumu için yapılan ankastre kiriş deneylerinde parametrelerin aldığı 

değerler Şekil 73 ve Tablo 22’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 73: Kuvvet ile tahrik deneylerinin parametreleri 

Çatlaklı numuneler üzerinde ilk deneme testleri başladığında, rezonans haricindeki tahrik 

frekanslarında deneylere başlanmış ve oldukça yüksek kuvvetlerde bile doğrusalsızlık etkileri 

belirgin bir şekilde gözlenememiştir. Bunun üzerine numuneler, testlerden önce rezonans 

durumunda ve uç noktaları yaklaşık ±4.5 mm deplasman yapılacak şekilde 25-30 saniye 

tahrik edilerek çatlakların açılıp kapanmaya “alışması” sağlanmış ve step-sine testlerine 

bundan sonra geçilmiştir. Bu prosedür bütün numunelerin ilk kullanılışından önce yapılmıştır. 

 
 
 

Lf F 

La 
Ld 

Lc 

L 

d 
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Tablo 22: Kuvvet ile tahrik deneylerinin parametrelerinin değerleri 

Parametre Değeri Not 
L: Kiriş serbest uzunluğu mm 
 

500  Numune 550 mm olup, bir uçtan 40 mm’lik 
kısım sabitlenmiş, 10 mm’lik kısım kenetleme 
parçasının arkasından çıkmıştır. 

Lf :Kuvvet uygulama noktası mm 
   

125,325 325 mm, 9 numaralı numune ile yapılan 31 
numaralı deneyde geçerlidir. 

F : Kuvvet Büyüklüğü N 
  

5, 50 Rezonans bölgesinde 5 N, rezonans bölgesi 
dışında 50 N uygulanmıştır.Sadece 0, ve 31 
numaralı deneylerde ilgili bölümlerde verilen 
farklı değerler uygulanmıştır.  

Ω :Tahrik frekansı aralığı Hz 
 

10-250  ω1/4,ω1/2, ω1,  ω2/2 civarında 0.5 Hz, geçiş 
bölgelerinde geniş adımlar kullanıldı. 

La : İvme ölçer konumu mm 
  

500  Minyatür ivme ölçer, kenarı kirişin ucu ile aynı 
hizada olacak şekilde yapıştırılmıştır. 

Ld : Deplasman ölçümü konumu 
 mm 

− Deplasman ölçülmü yapılmadı 

Lc : Çatlak konumu  mm 
 

195,225, 255 Tablo 21’de verilmiştir.

d : Çatlak derinliği  mm 
 

4, 7, 10 Tablo 21’de verilmiştir.

 

Ankastre kiriş deneyleri sırasında numunenin kırılmaması için uygulanan tahrik kuvvetinin 

sınırlanması gerekmektedir. Bu amaçla Kısım 2.4.2’de verilen analitik yöntem ve Lc =195mm, 

Lf=125mm, d=10mm değerleri kullanılarak 1. rezonans durumunda ankastre kirişin uç 

noktasının deplasmanı ve çatlak konumundaki maksimum eğilme momentinin büyüklüğü 

tahrik kuvvetinin (F) fonksiyonu olarak hesaplanmıştır (Şekil 74). Gerek deplasman ve 

gerekse momentin kuvvetle doğrusal olarak değiştiği görülmektedir.  

 

 
Şekil 74: Deplasman ve eğilme momentinin tahrik kuvvetine göre değişimi 
Hesaplanan eğilme momenti kullanılarak basit eğilme varsayımıyla gerilme şiddeti faktörünü 

aşağıdaki eşitlikten hesaplamak mümkündür. 
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= / 0.923 + 1.099 1 −   

Bu formülde b=h=20mm ve d=10 mm değerleri yerine konularak K1, malzemenin tahmini 

(minimum) düzlem şekil değiştirme kırılma tokluğu değeri olan KIC=25 Mpa.m1/2 ye 

eşitlendiğinde uygulanabilecek azami eğilme momenti 128 N.m olarak bulunmaktadır. Şekil 

74’ten rezonans durumunda uygulanabilecek azami moment büyüklüğünün yaklaşık 20 N’luk 

tahrik kuvvetine karşılık geldiği, bunun üzerinde bir tahrik kuvvetinin ani kırılmaya yol 

açabileceği görülmektedir. Bu basit analizde çatlağın yorulma sonucu ilerlemesi veya çatlak 

nedeniyle zayıflamış bulunan kesitte ani kırılma yerine plastik deformasyon oluşabilme 

ihtimalleri göz önüne alınmamıştır. Ayrıca tam rezonans frekansında kontrolcü kuvveti tam 

olarak sabit tutamamakta ve tanımlanan hedef kuvvetin aşılabildiği görülmektedir. Bu 

nedenlerle yapılan deneylerde emniyet katsayısı 4 alınarak rezonans bölgesinde 5 N’luk 

kuvvetle tahrik uygulanmıştır. Bu durumda kirişin ucunda yaklaşık 4.5 mm’lik bir azami 

deplasman beklendiği Şekil 74’ten görülmektedir. 

Deneylerin icrası sırasında ortam titreşimlerinden ve elektriksel topraklama problemlerinden 

kaynaklanan sıkıntılar yaşanmıştır. Sarsıcı sisteminin kendi soğutma fanından kaynaklanan 

titreşimlerin azaltılması için fan lastik halatlarla askıya alınmış ve yeni topraklama hattı 

çekilmiştir. Bunlara rağmen toplanan deneysel verilerin tümünde, ivme çıktısının frekans 

spektrumunda 50 Hz ve katlarında düşük mertebeli bir gürültü görülmektedir. Bunun 50 Hz 

civarında dönüş hızı bulunan soğutma fanından veya şehir cereyanından kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir. Tamamlanan 11 ankastre kiriş deneyi için elde edilen sonuçlar aşağıda 

sırasıyla sunulmuştur. 
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rezonans 

2., ve 3. ha

01: deney n

eyle ilgili so

nan tahrik iç

ralı, 7 mm’l

rbest uzunlu

mm’dir. Çatl

“random F

e verilmekte

o 21 - 7mm

bölgesi dış

rmonik için 

o 21 - 7mm

on olarak 1

çin elde edil

lik orta kalit

uğu 500 mm

lağın mesn

RF” testi il

edir. 

m çatlak rand

şında 50 N

elde edilen

m çatlaklı kir

1. rezonans

en FFT gra

 

106 

teli çatlak i

m,  Kuvvetin

nete uzaklı

le ilk iki re

dom FRF te

, rezonans

n frekans te

iş için rando

s frekansını

fikleri şekil 

çeren anka

n uygulanm

ğı ise 195

ezonans fre

esti grafiği 

 bölgesinde

pki grafikler

om FRF gra

n yarısında

102 ve 103

astre kiriş ü

ma noktasın

5 mm’dir. “

ekansı belir

e 5 N değ

ri şekil 101’d

afiği 

a ve 1. Rez

3’de verilme

zerinde yap

ın mesnete 

“Step sine”

lenmiştir. B

ğerinde tutu

de verilmek

zonans frek

ektedir. 

pılmıştır. 

uzaklığı 

” testine 

Bu testin 

ulmuştur. 

ktedir. 

kansında 

 

 



 

 

Şekil 10
durumu
 

Şekil 10
FFT gra
 

 

02: Deney 
nda FFT gr

03: Deney n
afiği 

no 21-8 nu
rafiği 

no 21-8 num

 

umaralı num

maralı num

 

107 

mune için 1

une için 1. 

1. Rezonan

Rezonans 

ns frekansın

frekansında

nın yarısınd

a tahrik dur

 
da tahrik 

 
rumunda 



 

Deney N

Bu dene

Ankastr

mesnett

geçilme

sonucu 

Şekil 10
 
Kuvvet 

Temel, 2

Şekil 10
 
Bu dene

uygulan

No 25  

ey 8 numar

re kirişin ser

ten 125 m

eden önce 

şekil 104’d

04: deney n

rezonans 

2., ve 3. ha

05: deney n

eyle ilgili so

nan tahrik iç

ralı, 7 mm’l

rbest uzunlu

mm’dir. Çatl

“random F

e verilmekte

o 25 -7mm 

bölgesi dış

rmonik için 

o 25 -7mm 

on olarak 1

çin elde edil

lik orta kalit

uğu 500 mm

lağın mesn

RF” testi il

edir. 

çatlak FRF

şında 50 N

elde edilen

çatlak FRF

1. rezonans

en FFT gra

 

108 

teli çatlak i

m,  Kuvvetin

nete uzaklı

le ilk iki re

F grafiği 

, rezonans

n frekans te

F grafiği 

s frekansını

fikleri şekil 

çeren anka

n uygulanm

ğı ise 255

ezonans fre

 bölgesinde

pki grafikler

n yarısında

106 ve 107

astre kiriş ü

ma noktasın

5 mm’dir. “

ekansı belir

e 5 N değ

ri şekil 105’d

a ve 1. Rez

7’de verilme

zerinde yap

ın mesnete 

“Step sine”

lenmiştir. B

ğerinde tutu

de verilmek

zonans frek

ektedir. 

pılmıştır. 

uzaklığı 

” testine 

Bu testin 

ulmuştur. 

ktedir. 

kansında 

 

 



 

 

Şekil 10
durumu
 

Şekil 10
FFT gra

 

 

06: Deney 
nda FFT gr

07: Deney n
afiği 

no 25-8 nu
rafiği 

no 25-8 num

 

umaralı num

maralı num
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mune için 1

une için 1. 

1. Rezonan

Rezonans 

ns frekansın

frekansında

nın yarısınd

a tahrik dur

 
da tahrik 

 
rumunda 



 

Deney N

Bu dene

Ankastr

mesnett

geçilme

sonucu 

Şekil 10
 
Kuvvet 

Temel, 2

Şekil 10
 

Bu dene

uygulan

No 29  

ey 9 numar

re kirişin ser

ten 125 m

eden önce 

şekil 108’d

08: Deney n

rezonans 

2., ve 3. ha

09: Deney n

eyle ilgili so

nan tahrik iç

ralı, 10 mm

rbest uzunlu

mm’dir. Çatl

“random F

e verilmekte

no 29- 10 m

bölgesi dış

rmonik için 

no 29- 10mm

on olarak 1

çin elde edil

’lik orta kal

uğu 500 mm

lağın mesn

RF” testi il

edir. 

m Çatlaklı k

şında 50 N

elde edilen

m çatlak FR

1. rezonans

en FFT gra

 

110 

iteli çatlak 

m,  Kuvvetin

nete uzaklı

le ilk iki re

kiriş random

, rezonans

n frekans te

RF grafiği 

s frekansını

fikleri şekil 

içeren anka

n uygulanm

ğı ise 195

ezonans fre

m FRF test s

 bölgesinde

pki grafikler

n yarısında

110 ve 111

astre kiriş ü

ma noktasın

5 mm’dir. “

ekansı belir

sonucu 

e 5 N değ

ri şekil 109’d

a ve 1. Rez

’de verilme

üzerinde yap

ın mesnete 

“Step sine”

lenmiştir. B

ğerinde tutu

da verilmek

zonans frek

ektedir. 

pılmıştır. 

uzaklığı 

” testine 

Bu testin 

ulmuştur. 

ktedir. 

kansında 

 

 



 

Şekil 11
durumu
 

Şekil 11
FFT gra

 

 

10: Deney 
nda FFT gr

11: Deney n
afiği 

no 29-9 nu
rafiği 

no 29-9 num

 

umaralı num

maralı num
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mune için 1

une için 1. 

1. Rezonan

Rezonans 

ns frekansın

frekansında

nın yarısınd

a tahrik dur

 
da tahrik 

 
rumunda 



 

Deney N

Bu dene

Ankastr

mesnett

deneyde

FRF” te

verilmek

Şekil 11
 
Moment

30 N, re

edilen fr

 Şekil 1
 

Bu dene

uygulan

No 31  

ey 9 numar

re kirişin ser

ten 325 m

e çatlak, ku

esti ile ilk

ktedir. 

12: Deney n

t kolu uzad

ezonans bö

rekans tepk

13: Deney n

eyle ilgili so

nan tahrik iç

ralı, 10 mm

rbest uzunlu

m’dir. Çatla

uvvetle mes

k iki rezon

no 31- 10 m

dığından ku

ölgesinde 2

ki grafikleri ş

no 31 - 10m

on olarak 1

çin elde edil

’lik orta kal

uğu 500 mm

ağın mesne

snet arasınd

ans frekan

m Çatlaklı k

uvvet seviye

2 N değerin

şekil 113’de

mm çatlak F

1. rezonans

en FFT gra

 

112 

iteli çatlak 

m,  Kuvvetin

ete uzaklığ

dadır. “Step

nsı belirlen

kiriş random

eleri düüşü

nde tutulmu

e verilmekte

RF grafiği-k

s frekansını

fikleri şekil 

içeren anka

n uygulanm

ı ise 195 

p sine” test

nmiştir. Bu 

m FRF test s

rülmüş, kuv

ştur. Teme

edir. 

kuvvettin m

n yarısında

114 ve 115

astre kiriş ü

ma noktasın

mm’dir. Bir

tine geçilme

testin so

sonucu 

vvet rezona

l, 2., ve 3. 

esnete uza

a ve 1. Rez

5’de verilme

üzerinde yap

ın mesnete 

r başka de

eden önce 

nucu şekil 

ans bölgesi 

harmonik i

klığı 325 m

zonans frek

ektedir. 

pılmıştır. 

uzaklığı 

eyişle bu 

“random 

112’de 

 dışında 

için elde 

m 

kansında 

 



 

 

Şekil 11
durumu
 

Şekil 11
FFT gra
 

14: Deney 
nda FFT gr

15: Deney n
afiği 

no 31-9 nu
rafiği 

no 31-9 num

 

umaralı num

maralı num
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mune için 1

une için 1. 

1. Rezonan

Rezonans 

ns frekansın

frekansında

nın yarısınd

a tahrik dur

 
da tahrik 

 
rumunda 



 

Deney N

Bu dene

Ankastr

uzunluğ

Çatlağın

FRF” te

verilmek

Şekil 11
 
Kuvvet 

Temel, 2

Şekil 11
 
Bu dene

uygulan

No 33  

ey 9 numar

re kirişin m

ğu 500 mm,

n mesnete 

esti ile ilk

ktedir. 

16: Deney n

rezonans 

2., ve 3. ha

17: Deney n

eyle ilgili so

nan tahrik iç

ralı, 10 mm

mesnetin iç

  Kuvvetin u

uzaklığı is

k iki rezon

no 33- 10 m

bölgesi dış

rmonik için 

no 33- 10mm

on olarak 1

çin elde edil

’lik orta kal

çinde kenet

uygulanma 

se 255 mm

ans frekan

m Çatlaklı k

şında 50 N

elde edilen

m çatlak FR

1. rezonans

en FFT gra

 

114 

iteli çatlak 

tlenen kısm

noktasının 

m’dir. “Step 

nsı belirlen

kiriş random

, rezonans

n frekans te

RF grafiği 

s frekansını

fikleri şekil 

içeren anka

mının uzun

mesnete u

sine” testin

nmiştir. Bu 

m FRF test s

 bölgesinde

pki grafikler

n yarısında

118 ve 119

astre kiriş ü

nluğu 50 m

zaklığı mes

ne geçilme

testin so

sonucu 

e 5 N değ

ri şekil 117’d

a ve 1. Rez

9’da verilme

üzerinde yap

mm, kirişin 

snetten 125

den önce 

nucu şekil 

ğerinde tutu

de verilmek

zonans frek

ektedir. 

pılmıştır. 

serbest 

5 mm’dir. 

“random 

116’da 

ulmuştur. 

ktedir. 

kansında 

 

 



 

Şekil 11
durumu
 

Şekil 11
FFT gra

 

 

18: Deney 
nda FFT gr

19: Deney n
afiği 

no 33-9 nu
rafiği 

no 33-9 num

 

umaralı num

maralı num

 

115 

mune için 1

une için 1. 

1. Rezonan

Rezonans 

ns frekansın

frekansında

nın yarısınd

a tahrik dur

 
da tahrik 

 
rumunda 
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2.6.2 Çift taraflı ankastre kiriş deneyleri  
Revizyon süresi içinde gerçekleştirilen çift taraflı ankastre kirişler için “step-sine”  deneyleri, 

ankastre kiriş deneylerine benzer biçimde ve bu kirişlerin 1. Rezonans frekansını içeren bir 

aralıkta yapılmıştır. Bu testlerde testleri daha hızlı yapmak amacıyla kuvvet seviyesi taranan 

bütün frekans aralığı için sabit tutulmuştur. 

Ayrıca 1. Rezonans frekansının yarısına ve 1/3 üne karşılık gelen tahrik frekanslarında farklı 

kuvvet büyüklükleri için ivme verisi toplanmıştır. Bu verilerden FFT grafikleri elde edilmiştir. 

Çift taraflı ankastre kirişler için uygulanan deneysel program Tablo 23’de verilmiştir. Deney 

numaraları arasındaki atlamalar, numaraların Bilimsel Gelişme Raporu aşamasında 

tasarlanan programa göre verilmesinden kaynaklanmaktadır. Sistematik ölçümlere 

geçilmeden önce çatlaksız ve çatlaklı farklı boyutlarda numuneler üzerinde yapılan deneme 

testleri tabloda gösterilmemiştir. 

Tablo 23: Uygulanan çift taraflı ankastre kiriş deney programı (step-sine, kuvvet ile tahrik) 

Çift taraflı ankastre kiriş deneyleri (kuvvet ile tahrik) 

Deney No 
Numune 
no 

Kiriş 
Toplam 
Boyu mm 

Kiriş 
serbest 
uzunluk 
(L) mm 

Kuvvet 
Konumu 
(Lf) mm 

Kuvvet 
büyüklüğü 
N 

Çatlak 
konumu 
(Lc) mm 

Çatlak 
Derinliği 
mm (d) 

0 16 604 500 220 1.5 çatlaksız çatlaksız 
1 4 578 500 220 1.5 250 4 
3 5 577 500 220 1.5 250 7 
5 6 580 500 220 1.5 250 10 

 

 

Şekil 120: Çift taraflı ankastre kiriş deneylerinin parametreleri 
 

Çift taraflı ankastre kiriş deneylerinde parametrelerin aldığı değerler aşağıda gösterilmiştir.  

 
 
 

Lf F 

La 
Ld 

Lc 

L 

d 
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Tablo 24: Çift taraflı ankastre kiriş deneylerinin parametrelerinin değerleri 
 
Parametre Değeri Not 
L: Kiriş serbest uzunluğu mm 
 

500  Numuneler 580 mm olup, her iki uçtan 40 
mm’lik kısımlar kenetleme parçası içinde 
sabitlenmiştir. 

Lf :Kuvvet uygulama noktası mm 
   

220  

F : Kuvvet Büyüklüğü N 
  

1.5 Step sine testinde uygulanan kuvvet seviyesi  

Ω :Tahrik frekansı aralığı Hz 
 

90-600 ω1/2,ω1/3  frekanslarında değişik kuvvetlerle 
ayrıca deneyler yapıldı 

La : İvme ölçer konumu mm 
  

220 Minyatür ivme ölçer, kuvvet uygulanan  hizada 
olacak şekilde yapıştırılmıştır. 

Ld : Deplasman ölçümü konumu 
 mm 

− Deplasman ölçülmü yapılmadı 

Lc : Çatlak konumu  mm 
 

250 Bütün numuneler için

d : Çatlak derinliği  mm 
 

4, 7, 10 Tablo 23’de verilmiştir.

 
 
Çift taraflı ankastre kiriş deneylerinden elde edilen sonuçlar her bir temel konfigürasyon için 

aşağıda verilmiştir. 

  



 

Deney N

Bu den

kenetlen

noktasın

“random

verilmek

Şekil 12
 

Kuvvet 

Temel, 2

Şekil 12
 

Bu dene

tahrik iç

No 00  

ey çatlaksız

nen kısmını

nın mesnet

m FRF” tes

ktedir. 

21: Çatlaksı

bütün step 

2., ve 3. ha

22: Deney n

eyle ilgili 1

çin elde edil

z çift tarafl

ın uzunluğu

te uzaklığı 

sti ile rezo

z kiriş rand

sine testi bo

rmonik için 

no 0-çatlaks

. rezonans 

en FFT gra

ı ankastre 

u 40 mm, kir

mesnetten

onans freka

om FRF tes

oyunca 1.5

elde edilen

sız ÇTA num

frekansının

fikleri şekil 
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kiriş üzerin

rişin serbes

 220 mm’d

ansı belirle

st sonucu 

N değerind

n frekans te

mune için F

n yarısında

123 ve 124

nde yapılmı

st uzunluğu 

dir. “Step s

enmiştir. Bu

de tutulmuşt

pki grafikler

RF grafiği 

 ve 1. Rez

4’de verilme

ştır. Kirişin 

500 mm,  k

sine” testine

u testin so

tur.  

ri şekil 122’d

zonans frek

ktedir. 

mesnetleri

kuvvetin uyg

e geçilmede

onucu şekil

de verilmek

ansında uy

in içinde 

gulanma 

en önce 

l 121’de 

 

ktedir. 

 

ygulanan 



 

  
Şekil 12
durumu
 

Şekil 12
grafiği 
 

Bu test 

60,120, 

elde edi

23: Deney 
nda FFT gr

24: Deney n

kapsamınd

150, 200 N

ilen sonuçla

no 0-çatla
rafiği 

no 0-çatlaks

da ayrıca b

N tahrik kuv

ar örnek ola

aksız numu

sız numune 

birinci rezo

vveti uygula

arak aşağıda
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une için 1.

için 1. Rezo

nans frekan

anarak ivme

a verilmekte

 Rezonans

onans freka

nsının yarıs

e FFT sonu

edir. 

s frekansın

ansında tah

sında ve ü

uçları elde e

ın yarısınd

hrik durumu

çte birinde 

edilmiştir. 6

 

da tahrik 

 
nda FFT 

10, 30, 

60 N için 



 

Şekil 12
durumu
 

Şekil 12
durumu
 

Bu num

harmon

25: Deney 
nda FFT gr

26: Deney n
nda FFT gr

mune çatla

iklerin bulu

no 0-çatla
rafiği (60 N)

no 0-çatlaks
rafiği (60 N)

aksız oldu

unması çatla

aksız numu
) 

sız numune
) 

ğu halde 

ağın dışınd
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une için 1.

e için 1. Rez

tahrik fre

da da doğru

 Rezonans

zonans frek

ekansının t

usalsızlık o

s frekansın

kansının bir

tam sayı 

lduğuna işa

ın yarısınd

r bölü üçünd

katlarında 

aret etmekt

 
da tahrik 

 
de tahrik 

belirgin 

tedir. Bu 



 

durumu

bunun iç

Deney N

Bu dene

yapılmış

uzunluğ

“Step s

belirlenm

Şekil 12

Şekil 12
 

Kuvvet 

Temel, 2

n incelenip 

çin de ciddi

No 01  

ey 4 numar

ştır. Kirişin 

ğu 500 mm, 

ine” testine

miştir. Bu te

27: 4 mm Ça

28: 4 mm Ça

bütün step 

2., ve 3. ha

bir sonuca 

 miktarda z

ralı ve orta 

mesnetleri

 kuvvetin u

e geçilmede

estlerinin so

atlaklı kiriş 

atlaklı kiriş 

sine testi bo

rmonik için 

varılabilme

zamana ihtiy

kalitede 4 

n içinde ke

uygulanma n

en önce “ra

onucu şekil 

random FR

darbe testi 

oyunca 1.5 

elde edilen

 

121 

esi için deta

yaç vardır.

mm çatlağa

enetlenen k

noktasının m

andom FRF

127 ve şek

RF test sonu

sonucu 

N değerind

n frekans te

aylı bir çalış

a sahip çift

kısmının uzu

mesnete uz

F” ve darbe

il 128’de ve

ucu 

de tutulmuşt

pki grafikler

ma yapılma

t taraflı ank

unluğu 40 

zaklığı mesn

e testleri ile

erilmektedir.

tur.  

ri şekil 129’d

ası gerekme

kastre kiriş ü

mm, kirişin

netten 220 

e rezonans 

. 

da verilmek

etedir ve 

üzerinde 

 serbest 

mm’dir. 

frekansı 

 

 

ktedir. 



 

Şekil 12
 

Bu dene

tahrik iç

 

  
Şekil 13
durumu
 

29: Deney n

eyle ilgili 1

çin elde edil

30: Deney n
nda FFT gr

no 01 -  4 m

. rezonans 

en FFT gra

no 01-4 mm
rafiği 

m Çatlaklı Ç

frekansının

fikleri şekil 

m Çatlaklı nu
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ÇTA numun

n yarısında

130 ve 131

umune için 

ne için FRF 

 ve 1. Rez

’de verilme

1. Rezona

grafiği 

zonans frek

ktedir. 

ns frekansı

 

ansında uy

nın yarısınd

ygulanan 

da tahrik 



 

Şekil 1
durumu
 

Bu test 

60,120 

sonuçla

 

Şekil 13
durumu
 

31: Deney 
nda FFT gr

kapsamınd

N tahrik ku

ar örnek olar

32: Deney n
nda FFT gr

no 01- 4
rafiği 

da ayrıca b

vveti uygula

rak aşağıda

no 01 - 4 mm
rafiği (60 N)

4 mm Çatla

birinci rezo

anarak ivme

a verilmekte

m Çatlaklı n
) 

 

123 

aklı numun

nans frekan

e FFT sonu

edir. 

numune için

ne için 1. 

nsının yarıs

uçları elde e

n 1. Rezona

Rezonans 

sında ve ü

edilmiştir. 6

ans frekansı

frekansınd

çte birinde 

0 N için eld

nın yarısınd

 
da tahrik 

10, 30, 

de edilen 

 
da tahrik 



 

Şekil 13
tahrik du
 

33: Deney n
urumunda F

no 01 - 4 mm
FFT grafiği 

 

m Çatlaklı n
(60 N) 
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numune içinn 1. Rezonaans frekansının bir bölü
 

ü üçünde 



 

Deney N

Bu dene

yapılmış

uzunluğ

“Step si

Bu testi

 

Şekil 13
 

Kuvvet 

Temel, 2

Şekil 13
 

Bu dene

tahrik iç

 

No 03  

ey 5 numa

ştır. Kirişin 

ğu 500 mm, 

ine” testine

n sonucu şe

34: 7 mm Ça

bütün step 

2., ve 3. ha

35: Deney n

eyle ilgili 1

çin elde edil

ralı ve iyi k

mesnetleri

 kuvvetin u

 geçilmede

ekil 134’de 

atlaklı kiriş 

sine testi bo

rmonik için 

no 03 - 7 mm

. rezonans 

en FFT gra

kalitede 7 m

n içinde ke

uygulanma n

en önce “ran

verilmekted

random FR

oyunca 1.5 

elde edilen

m Çatlaklı Ç

frekansının

fikleri şekil 
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mm çatlağa

enetlenen k

noktasının m

ndom FRF”

dir. 

RF test sonu

N değerind

n frekans te

ÇTA numun
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kısım 2.6’da verilen ankastre kiriş sonuçları sırasıyla her bir deney numunesi için ilk iki 

rezonans frekansının görüldüğü “Random FRF” test sonuçlarını, step-sine testinde taranan 

frekans aralığında elde edilen titreşim cevabının frekans tepki fonksiyonu (FRF) sonuçlarını, 

ve deneylerde ilk rezonans frekansının yarısında ve ilk rezonans frekansında uygulanan 

tahrik için FFT sonuçlarını kapsamaktadır. FRF sonuçlarında temel frekansın yanısıra proje 

açısından önem taşıyan 2. ve 3. harmonikler ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu FRF sonuçları 

kuvvete göre normalize edilmiştir ancak kuvvet büyüklükleri de ayrıca belirtilmiştir. Bulguların 

toplu değerlendirmesi bu bölümde yapılmaktadır. 

Tablo 25: Ankastre kirişlerde İlk iki rezonans frekansı ve maksimum titreşim cevabı (Random 

FRF Test) [m/s2/N]  

 

f1 (Hz) büyüklük 
[m/s2/N] f2 (Hz) büyüklük 

[m/s2/N] 

numune 0 deney 00 64.575 217.903 398.315 247.102 
0 mm  --- 125 mm
numune 1 deney 01 

61.890 132.422 360.474 370.898 
10 mm 225 mm 125 mm
numune 2 deney 05 63.843 120.889 393.555 567.927 
4 mm 225 mm 125 mm
numune 3 deney 09 63.843 119.979 385.742 298.439 
7 mm 225 mm 125 mm
numune 7 deney 13 62.378 135.852 387.207 577.537 
4 mm 195 mm 125 mm
numune 7 deney 17 

63.354 155.718 388.184 509.879 
4 mm 255 mm 125 mm
numune 8 deney 21 63.843 104.008 395.142 462.13 
7 mm 195 mm 125 mm
numune 8 deney 25 

64.575 180.568 394.775 410.078 
7 mm 255 mm 125 mm
numune 9 deney 29 62.134 120.872 383.301 278.976 
10 mm 195 mm 125 mm
numune 9 deney 31 

61.89 153.958 385.132 170.753 
10 mm 195 mm 325 mm
numune 9 deney 31 (tekrar) 61.279 63.373 382.69 329.05 
10 mm 195 mm 325 mm
numune 9 deney 33 

63.965 141.994 377.93 258.063 
10 mm 255 mm 125 mm
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Ankastre kiriş numunelerinin ilk iki rezonans frekansı Tablo 25’de verilmiştir. Tablolarda ilk iki 

sütunda numune ve deney numarasının yanısıra kolaylık sağlaması için her 

konfigürasyondaki çatlak derinliği (4,7,10 mm), çatlak konumu (225, 195, 255 mm) ve 

kuvvetin mesnete uzaklığı (125mm, 325 mm) da gösterilmiştir. 

Çatlaksız kiriş için birinci ve ikinci rezonans frekansının Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre 

teorik değerleri 65.80 Hz ve 412.37 Hz’dir. Yapılan testlerde çatlaksız kiriş için bulunan 

değerler teorik değerlerin altındadır. Öte yandan bu frekanslar beklendiği üzere çatlaklı 

numunelerinkinin üzerindedir. Eşit uzunlukta çatlaklar için çatlak mesnete yaklaştıkça 

rezonans frekanslarında küçük azalmalar olduğu görülmektedir. Aynı konumdaki çatlaklar 

için ise çatlak derinliği arttıkça doğal frekanslarda küçük azalmalar olmaktadır. Ancak 2 ve 3 

no’lu numunelerde birinci rezonans frekansı aynı kalmıştır. 

Belli tek bir frekansta yapılan tahrik altında, titreşim cevabında temel harmoniğin yanısıra 

ikinci ve üçüncü harmoniklerin bulunması doğrusalsızlığa, bu harmoniklerin büyüklüklerinin 

temel frekansdaki harmoniğin büyüklüğüne yaklaşacak şekilde yüksek seviyeli olması da 

güçlü bir doğrusalsızlığa işaret etmektedir. Ankastre kirişlerde, birinci rezonans frekansının 

yarısında tahrik durumunda ivme FFT'sinde görülen ilk üç harmoniğin büyüklükleri Tablo 

26’da verilmiştir. Çatlaklı kirişler için 31 nolu deney hariç sonuçların hepsi 50 N tahrik kuvveti 

altında elde edilmiştir. 31 no’lu deney ve çatlaksız kiriş ise 30 N ile tahrik edilmiştir. Bu 

deneylerin FFT grafikleri kısım 2.6’da verilmişti. 

Bu tablodan ikinci harmonik büyüklüklerinin üçüncüye göre daha düşük olduğu 

gözlenmektedir. İkinci harmoniklerin seviyesi, en fazla temel harmoniğin 1/200’ü 

mertebesinde veya daha düşüktür. Çatlaksız numune için yapılan testlerde de çatlaklı 

testlerin ortalamasına göre biraz daha düşük düzeyli doğrusalsızlık gözlenmiştir. Bu 

doğrusalsızlığın deney düzeneğindeki bağlantı noktalarından veya sarsıcıdan kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

Çatlaksız kiriş için verili koşullarda teorik FFT grafiği şekil 148’de verilmiştir. Çatlaksız kiriş 

için deneylerde elde edilen grafik ise Şekil 78’de verilmişti. Bu grafiklerden deneysel verinin 

oldukça kirli olduğu, teorik grafikte bulunmayan üst harmoniklerin oldukça belirgin olduğu, 

ancak temel frekansa karşılık gelen ivme büyüklüğünün ölçülen değere (6.43 m/s2) oldukça 

yakın olduğu görülmektedir. 
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Tablo 26: Birinci rezonans frekansının yarısında tahrik durumunda ivme FFT'sinde görülen ilk 

üç harmoniğin büyüklükleri (m/s2) 

1. 
Harmonik 

2. 
Harmonik 3.Harmonik  1/2  1/3 

numune 0 deney 00 6.43 0.03 0.17 214.33 37.82 
0 mm  --- 125 mm 
numune 1 deney 01 

10.55 0.04 0.15 263.75 70.33 
10 mm 225 mm 125 mm 
numune 2 deney 05 11.45 0.06 0.22 190.83 52.05 
4 mm 225 mm 125 mm 
numune 3 deney 09 

10.95 0.05 0.28 219.00 39.11 
7 mm 225 mm 125 mm 
numune 7 deney 13 11.75 0.04 0.22 293.75 53.41 
4 mm 195 mm 125 mm 
numune 7 deney 17 11.47 0.05 0.25 229.40 45.88 
4 mm 255 mm 125 mm 
numune 8 deney 21 10.85 0.01 0.25 1085.00 43.40 
7 mm 195 mm 125 mm 
numune 8 deney 25 

11.51 0.02 0.21 575.50 54.81 
7 mm 255 mm 125 mm 
numune 9 deney 29 11.24 0.03 0.32 374.67 35.13 
10 mm 195 mm 125 mm 
numune 9 deney 31 34.44 0.05 0.05 688.80 688.80 
10 mm 195 mm 325 mm 
numune 9 deney 31 (tekrar) 35.76 0.15 0.06 238.40 596.00 
10 mm 195 mm 325 mm 
numune 9 deney 33 

10.98 0.02 0.32 549.00 34.31 
10 mm 255 mm 125 mm 
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Şekil 148: Deney no 00 için teorik FFT grafiği (analitik yöntemle) 
 

Test programı bir deney hariç kuvvetin çatlak ve mesnet arasında uygulanmasıyla 

yapılmıştır. 31 numaralı deneyde ise kuvvet serbest uç ile çatlak arasında uygulanmış, 

kuvvetin mesnete uzaklığı arttığı için kuvvet düzeyi 30 N’a düşürülmüştür. Yukarıdaki 

tablodan bu durumda (deney 31) 3. Harmonik büyüklüğünün belirgin bir şekilde düştüğü 

görülmektedir. 

Çatlklı kiriş testlerinin çoğunluğunun yapıldığı 50 N düzeyindeki kuvvet, ankastre kirişlerde 

rezonans durumunda numuneyi kıracak bir titreşim cevabına yol açacağından rezonans 

bölgesinde kuvvetin düşürülmesi gerekmektedir. Bu nedenle deneyler sabit kuvvet ile değil 

kısım 2.6 da belirtildiği üzere kuvvet profili uygulayarak yapılmıştır.  

Ankastre kirişlerde, birinci rezonans frekansında tahrik durumunda ivme FFT'sinde görülen ilk 

üç harmoniğin büyüklükleri de Tablo 27’de verilmiştir. Çatlaklı kirişler için 31 nolu deney hariç 

sonuçların hepsi 5 N tahrik kuvveti altında elde edilmiştir. 31 no’lu deneyde 2N ve çatlaksız 

kiriş deneyinde ise 1 N tahrik kuvveti uygulanmıştır. Bu deneylerin FFT grafikleri de kısım 

2.6’da verilmişti. 
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Tablo 27: Birinci rezonans frekansında tahrik durumunda ivme FFT'sinde görülen ilk üç 

harmoniğin büyüklükleri (m/s2) 

1. 
Harmonik 

2. 
Harmonik 3.Harmonik  1/2  1/3 

numune 0 deney 00 35.48 0.04 0.03 887.00 1182.67 
0 mm  --- 125 mm 
numune 1 deney 01 

162.53 0.25 0.03 650.12 5417.67 
10 mm 225 mm 125 mm 
numune 2 deney 05 188.22 0.34 0.08 553.59 2352.75 
4 mm 225 mm 125 mm 
numune 3 deney 09 

179.60 1.22 0.07 147.21 2565.71 
7 mm 225 mm 125 mm 
numune 7 deney 13 172.62 0.11 0.1 1569.27 1726.20 
4 mm 195 mm 125 mm 
numune 7 deney 17 191.22 0.40 0.08 478.05 2390.25 
4 mm 255 mm 125 mm 
numune 8 deney 21 157.78 1.60 0.18 98.61 876.56 
7 mm 195 mm 125 mm 
numune 8 deney 25 

188.6 0.40 0.22 471.50 857.27 
7 mm 255 mm 125 mm 
numune 9 deney 29 153.94 1.78 0.03 86.48 5131.33 
10 mm 195 mm 125 mm 
numune 9 deney 31 324.68 1.38 0.88 235.28 368.95 
10 mm 195 mm 325 mm 
numune 9 deney 31 (tekrar) 366.40 3.75 1.39 97.71 263.60 
10 mm 195 mm 325 mm 
numune 9 deney 33 

176.12 0.94 0.05 187.36 3522.40 
10 mm 255 mm 125 mm 

 

Rezonans frekansında tahrik durumunda uygulanan kuvvet çok daha düşük olmakla beraber 

titreşim genlikleri ve ivme seviyeleri belirgin bir şekilde yükselmektedir. Bu durumda 2. 

Harmonik büyüklüklerinin 3. Harmonik büyüklüklerinden daha fazla olduğu gözlenmektedir. 

31 numaralı deneyin (kuvvetin serbest uca yakın ve çatlağın mesnetle kuvvet arasında 

olduğu durum) yukarıdaki tabloda ayrıksı bir durum oluşturduğu gözlenmektedir. Bu durum 

için birinci harmonik büyüklüğünün üçüncü harmonik büyüklüğüne oranı diğer durumlara ve 

çatlaksız kirişe göre çok daha düşüktür. Bu konfigürasyonda çatlağın daha fazla açılmaya 

zorlandığı ve çatlaktan kaynaklanan doğrusalsızlık etkilerinin daha belirgin ve baskın olduğu 

değerlendirilmektedir. 
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Aşağıdaki değerlendirmeler kısım 2.6’da şekil 77, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109, 113 ve 

117’de verilen kuvvete göre normalize edilmiş FRF grafiklerine dayanmaktadır. 

Doğrusalsızlık etkilerinin, taranan frekans spektrumunda, temel harmoniğin yanısıra ikici ve 

üçüncü harmoniklerin varlığı şeklinde ortaya çıktığı belirtilmişti. Özellikle rezonansta bu  

harmoniklerin mevcudiyetinin belirginleşerek (seviyesi artarak) çatlaksız kirişte gözlenenleri 

bir miktar aştığı söylenebilir. Çatlaksız numune ile çatlaklı kirişler arasındaki bir diğer önemli 

fark, 3. harmoniğin çatlaksız numunede yüksek frekanslarda kaybolurken (şekil 77), çatlaklı 

kirişlerde varlığını korumasıdır. Bu bakımdan 3. harmonik çatlak belirticisi olarak 2. 

harmonikten daha  ayırdedicidir.  Yapılan sonlu eleman benzetimlerinde (Şekil 69) doğal 

frekansta tahrik durumu için 3. Harmoniğin düzeyinin 2. harmoniğin altında olduğu 

görülmektedir, benzer sonuç deneysel olarak da gözlenmiştir. Sonlu elemanlar benzetiminde, 

rezonansta tahrik durumunda son derece belirgin olarak ortaya çıkan (temel frekanstan 

sonraki ikinci yüksek) 6. harmonik ise deneylerde gözlenmemiştir. 

Tablo 27’de (1,5,9), (13,21,29) ve (17,25,33) numaralı deneyler aynı konumunda ama farklı 

derinlikte çatlağa sahip numuneler üzerinde yapılmıştır. Bu deneylerden elde edilen 

sonuçların karşılaştırılmasıyla her bir grup içinde çatlak derinliğine göre kiriş davranışının ve 

doğrusal olmayan etkilerin değişimi aşağıdaki gibi özetlenebilir. 5 ve 9 numaralı deneyler göz 

önüne alındığında çatlak derinliği arttıkça 2. harmonik seviyesinin yükseldiği söylenebilir. 1 

numaralı deney sonucunun en yüksek 2. harmonik seviyesini vermesi beklenirken, bu değer 

diğer ikisinin arasında kalmıştır. Bunun sebebi kullanılan 1 numaralı numunedeki çatlağın 

açılmasını zorlaştıran kırık çizgi şeklindeki morfolojisi olabilir. (13,21,29)’dan çatlak derinliği 

arttıkça 2. Harmoniğin arttığı görülmektedir. (17,25,33) serisinde ise (17) ve (25) için ikinci 

harmonik seviyesi aynı kalmış ama çatlak daha da derin olduğunda (33) 2. Harmonik 

seviyesi belirgin olarak yükselmiştir. 

Aynı veri seti kullanılarak (Tablo 27) deneyler (1,29,33), (5,13,17) ve (9,21,25) olarak 

gruplandırılırsa her bir grupta aynı derinlikte ama (mesnete göre) farklı konumda çatlağa 

sahip numuneler bulunacaktır. Altı çizili deneyler merkezden kaçık çatlaklı aynı numune, 

farklı taraflarından mesnetlenerek yapılmıştır. Her bir grup içindeki deneylerin 

karşılaştırılması sonucu çatlak konumuna göre kiriş davranışında belirgin bir trend 

gözlenememiştir. Ayı numune ile yapılan (29,33) ve (21,25) deneylerinde çatlak mesnetten 

uzaklaştıkça 2. Harmonik değeri düşmüşken, (13,17) deneyinde 2. Harmonik değeri 

yükselmiştir. 

Yukarıdaki sonuçlar değerlendirilirken, gözlemlenen farklılıkların sadece çatlak konumu ve 

derinliğinden değil, çatlak morfolojisindeki farklılıklardan da kaynaklanabileceğinin göz ardı 

edilmemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca deney sisteminde görülen ve çatlaksız 

numunede de ortaya çıkan doğrusalsızlığın da etkili olduğu düşünülebilir. Çatlak 
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konumlarının yakın olması da (hepsi 60 mm içinde, mesnetten 195, 225, 255 mm mesafede) 

deney sonuçlarına göre ayrım yapılmasını zorlaştıran bir etken olabilir. 

Kuvvetin konumu ankastre kirişin serbest ucu ile çatlak arasında olduğunda (31 numaralı 

deney) doğrusal olmayan etkiler çok daha düşük kuvvet seviyelerinde bile çok daha belirgin 

olarak ortaya çıkmaktadır (Kısım 2.6 Şekil 117, 118, 119). Bu sonuç Andreus ve Baragatti’nin 

(2012) bulgularıyla örtüşmektedir. Bu durumda, tahrik frekansının tam sayı katlarına karşılık 

gelen daha üst harmonikler de gözlenebilmektedir. Bu  yük konumunda Şekil 117’den, 3. 

Harmoniğin bütün frekans bandında düşüş göstermeden varlığını koruduğu görünmektedir.  

(31) numaralı deney analitik ve nümerik yöntemlerle de simüle edilerek rezonansın yarısı 

tahrik frekansında elde edilen sonuçlar Şekil 149, 150 ve 151’de verilmiştir. 

 

Şekil 149: Deney no 31 için teorik FFT grafiği (analitik yöntemle) 
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Şekil 150: Deney no 31 için teorik FFT grafiği (nümerik yöntemle, üstte logaritmik altta 
doğrusal) 
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Numerical Simulation
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Proje kapsamında elde edilen analitik ve sayısal sonuçlarla deneysel sonuçlar arasında tam 

uyumlu sonuçlar elde edilememiştir. Bunda da hiçbiri tam olarak diğerine benzemeyen doğal 

yorulma çatlak morfolojilerinin önemli bir etken olduğu düşünülebilir. 

Sonuç raporu revizyon süresi içinde sınırlı sayıda çift taraflı ankastre kiriş deneyleri de 

yapılarak sınır koşullarının etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Çift taraflı ankastre kirişler için 

elde edilen 1. Rezonans frekansı aşağıda verilmektedir. 

Tablo 28: Çift taraflı ankastre kirişler için 1. rezonans frekansı 

Random FRF Darbe testi 

f1 (Hz) büyüklük 
[m/s2/N] f1 (Hz) büyüklük 

[m/s2/N] 
numune 4 ÇTA-deney 01 387.268 296.285 396.423 426.621 
4 mm 250 mm 220 mm 
numune 5 ÇTA-deney 03 377.350 273.042 ___ ___ 
7 mm 250 mm 220 mm 
numune 6 ÇTA-deney 05 362.396 234.88 372.009 316.134 
10 mm 250 mm 220 mm 
numune 
16 ÇTA-deney 00 386.81 320.305 ___ ___ 
çatlaksız --- 220 mm 

 
Tabloda random FRF ve darbe testi sonuçları arasında fark olduğu görülmektedir. Darbe testi 

sırasında bağlantı çubuğu ve kuvvet sensörü kirişe bağlı değildir. Dolayısıyla kuvvet 

sensörünün kütlesi etkili olmamaktadır. Random FRF ile bulunan doğal frekansların daha 

düşük olmasının sebebinin bu olabileceği düşünülmektedir. Çatlaksız çift taraflı ankastre kiriş 

için birinci ve ikinci rezonans frekanslarının Euler-Bernoulli kiriş teorisine göre teorik değerleri 

418.71 Hz ve 1154. 20 Hz’dir. Çatlaksız numune için dahi random test ile ölçülen değer, 

teorik değerin %8 kadar altında olduğu görülmektedir. Ayrıca çatlaksız numunenin doğal 

frekansı en kısa çatlaklı numuneden bir miktar daha düşük çıkmıştır. Çatlaksız numune 

deneyi sırasında mesnetlerin tam sıkılmamış olduğu düşünülebilir. Ancak revizyon süresi 

içinde deney tekrarı yapmak mümkün olmadığından elde edilen sonuçlar burada 

raporlanmıştır. Bir başka ihtimal ise 4 mm’lik çatlağın darbe testi sırasında hiç açılmamış 

olmasıdır. Bu durumda kısa çatlaklı kiriş de çatlaksız gibi davranmış olacağından doğal 

frekanslarının tabloda görüldüğü üzere yakın olması beklenebilir.(Çatlaksız numunenin 

çatlaklılardan bir farkı da numune toplam uzunluğunun 604 mm olmasıdır. Bu nedenle kirişin 

mesnetler araında kalan kısmı 50 mm olarak ayarlandığında yaklaşık 10 mm’lik kısımlar 

mesnetin diğer ucundan dışarı çıkmaktadır.) 
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Ankastre kiriş deneylerinde olduğu gibi çift taraflı ankastre kiriş deneylerinde de birinci 

rezonans frekansının yarısında ve birinci rezonans frekansında tahrik durumları için ivme 

FFT'sinde görülen ilk üç harmoniğin büyüklükleri Tablo 29 ve 30’da sırasıyla verilmiştir. (Bu 

değerler kısım 2.6’da verilen FFT grafiklerinin üzerinden okunan değerlerin tablo halinde 

düzenlenmesiyle elde edilmiştir.) Çift taraflı ankastre kirişlerde tahrik kuvveti bütün test 

boyunca 1.5 N olarak tutulmuştur.Bu nedenle rezonans frekansının yarısında elde edilen 

titreşim cevabı değerleri oldukça düşüktür. 

Tablo 29: Çift taraflı ankastre kirişler için birinci rezonans frekansının yarısında tahrik 

durumunda ivme FFT'sinde görülen ilk üç harmoniğin büyüklükleri (m/s2) 

1. 
Harmonik 

2. 
Harmonik 3.Harmonik  1/2  1/3 

numune 
4 ÇTA-deney 01 2.12 0.01 0.01 212.00 212.00 
4 mm 250 mm 220 mm 
numune 
5 deney 03 2.10 0.02 0.01 105.00 210.00 
7 mm 250 mm 220 mm 
numune 
6 ÇTA-deney 05 2.10 0.01 0.01 210.00 210.00 
10 mm 250 mm 220 mm 
numune 
16 ÇTA-deney 00 2.08 0.01 0.01 208.00 208.00 
çatlaksız --- 220 mm 

 

Doğrusalsızlığı belirten harmoniklerin çok düşük olması herhangi bir yorum yapmaya izin 

vermemektedir. 

Tablo 30: Çift taraflı ankastre kirişler için birinci rezonans frekansının yarısında tahrik 

durumunda ivme FFT'sinde görülen ilk üç harmoniğin büyüklükleri (m/s2) 

1. 
Harmonik

2. 
Harmonik 3.Harmonik  1/2  1/3 

numune 4 ÇTA-deney 01 533.62 5.36 3.65 99.56 146.20 
4 mm 250 mm 220 mm 
numune 5 deney 03 490.61 3.65 4.25 134.41 115.44 
7 mm 250 mm 220 mm 
numune 6 ÇTA-deney 05 411.94 2.68 0.51 153.71 807.73 
10 mm 250 mm 220 mm 
numune 16 ÇTA-deney 00 535.23 3.73 10.62 143.49 50.40 
çatlaksız --- 220 mm 
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Tablo 30’da çatlaksız numunenin göz önüne alınmadığı durumda 1. ve 2. Harmoniğin 

oranlarının, çatlak derinleştikçe arttığı görülmektedir. Ancak bu kısmi trendin dışında çatlak 

derinliği ile ilişkilendirilebilecek başka bir trend gözlenememektedir. Teorik olarak doğrusal 

davranması beklenen çatlaksız kirişteki doğrusalsız davranış ikinci harmonik açısından 

çatlaklılarla aynı mertebede, üçüncü harmonik açısından ise daha yüksek bulunmuştur. 

Numune 6 için de çatlak derinliği en fazla olduğu halde 3. Harmonik çok düşük seviyededir. 

Birinci rezonans frekansının yarısında ve üçte birinde tahrik edilen çift taraflı ankastre kirişte 

ilk 3 harmonik büyüklüklerinin uygulanan kuvvete göre değişimi Tablo 31’de verilmiştir. 

Tabloda üstteki büyüklükler için tahrik frekansı  rezonansın yarısı, alttakilerde ise üçte biridir. 

Tabloda verilen değerlerden temel harmoniğin büyüklüğünün doğrusal bir sistem gibi 

kuvvetle doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir. 2. ve 3. Harmoniklerin büyüklükleri ise 

kuvvet seviyesi 60 N’u geçtikten sonra (teorik olarak doğrusal davranması gereken çatlaksız 

kiriş de dahil) daha belirgin bir şekilde artmaktadır. Hatta en yüksek artışlar çatlaksız kirişte 

gözlenmektedir. Ancak tablodan görüldüğü gibi bu testler sonucunda çatlak derinliğine bağlı 

trendlerden söz etmek mümkün olmamaktadır. Çatlaksız kiriş ayrı tutulduğunda bile çatlak 

derinliğine göre harmonik büyüklüklerinin arttığı söylenemektedir. Bu durum çift taraflı 

ankastre kirişlerde, çatlakların, uygulanan kuvvet düzeylerinde tam olarak açılmamış 

olabileceği şeklinde değerlendirilmektedir. 

Tablo 31: Birinci rezonans frekansının yarısında ve üçte birinde tahrik edilen ÇTA kirişte ilk 3 

harmonik büyüklüklerinin kuvvete göre değişimi [m/s2]  

Kuvvet 
[N] 

Numune 4, 4mm çatlak Numune 5, 7 mm çatlak
Numune 6,10mm 

çatlak çatlaksız numune 

1. har. 2. 
har. 

3. 
har. 1. har. 2. 

har. 
3. 
har. 1. har. 2. 

har. 
3. 
har. 1. har. 2. 

har. 
3. 
har. 

10 
14.24 0.04 0.02 14.39 0.06 0.03 14.12 0.04 0.02 13.91 0.06 0.02 
5.28 0.02 0.01 5.35 0.07 0.02 5.24 0.02 0.02 5.16 0.05 0.01 

30 
42.89 0.02 0.04 43.35 0.02 0.03 42.27 0.04 0.06 41.73 0.05 0.05 
15.87 0.03 0.03 16.08 0.02 0.03 15.75 0.01 0.04 15.48 0.03 0.03 

60 
85.98 0.11 0.06 86.79 0.09 0.03 85.14 0.14 0.09 83.28 0.20 0.34 
31.8 0.02 0.03 32.19 0.02 0.04 31.54 0.10 0.07 30.92 0.16 0.05 

120 
172.28 0.39 0.31 173.9 0.36 0.21 170.68 0.51 0.38 166.53 0.61 0.54 
63.72 0.07 0.05 64.46 0.08 0.04 63.21 0.16 0.05 61.8 0.29 0.15 

150 
      217.27 0.53 0.50 213.17 0.79 0.62 208.29 0.83 1.52 
      80.59 0.12 0.07 78.97 0.20 0.08 77.27 0.36 0.26 

200 
            284.36 1.40 0.87 278.17 1.17 3.14 
            105.33 0.18 0.11 103.09 0.45 0.41 

 

 



 

145 
 

Dolayısıyla deneylerde sistemdeki çatlak dışı doğrusalsızlığın kuvvet arttıkça ön plana çıktığı 

değerlendirmesi yapılabilir. 

Kısım 2.6’da çatlaksız kirişler için verilen FRF grafiklerinden de (Şekil 122, 129, 135, 142) 

çatlaksız ve çatlaklı kirişlerin davranışları arasında belirgin bir fark görülememektedir.  

Özetlemek gerekirse çift taraflı ankastre kirişlerde, mesnetin yapısından dolayı eksenel 

yönde de harekete izin verilmediğinden, uygulanan rezonans dahil kuvvet düzeylerinde 

çatlakların hiç açılmamış veya tam olarak açılmamış olabileceği, dolayısıyla deneysel 

sistemden kaynaklanan doğrusal olmayan davranışın kuvvet arttıkça daha baskın çıkarak 

çatlak etkisini tamamen perdelediği değerlendirilmiştir. 

Çift taraflı ankastre 6 numaralı (10 mm çatlaklı) numunede yüksek ve düşük kuvvet 

seviyesinde iki darbe testi yapıldığı belirtilmişti (Kısım 2.6). Düşük kuvvet seviyesinde yapılan 

testte 1. Rezonans frekansı, yüksek kuvvet seviyesinde yapılan teste göre 1 Hz kadar daha 

yüksek çıkmıştır. Bu da düşük kuvvet seviyeli darbe testinde çatlak açılmasının daha az 

dolayısıyla sistemi daha katı olduğu şeklinde yorumlanabilir. 
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4. SONUÇ 

Yürütülen proje kapsamında çatlak içeren kirişlerin titreşim özellikleri deneysel, analitik ve 

sayısal yöntemlerle incelenmiştir. Konuyla ilgili literatüre bakıldığında çok sayıda gerçek 

yorulma çatlaklarına sahip numunelerin üretilmesinin ve bunların kuvvet kontrollü step-sine 

türü zorlanmış titreşim testlerine tabi tutularak farklı çatlak parametreleri için 

doğrusalsızlıkların sistematik olarak gözlemlenmesinin yürütülen çalışmanın öne çıkan 

özellikleri olduğu söylenebilir. Süre ve eleman yetersizliği nedeniyle farklı sınır şartlarının 

etkisi ancak rapor revizyon süreci içinde çok sınırlı olarak incelenebilmiş ve mesnetten tahrik 

yüklemesinde yaşanan sorunlardan dolayı deneysel program ancak daraltılarak ve kısmen 

uygulanabilmiş olsa da önemli miktarda veri toplanmıştır. Literatürdeki çalışmaların pek 

azında bu kadar kapsamlı bir deneysel çalışma yapıldığı söylenebilir. Toplanan verilerin 

işlenmesiyle elde edilen bulgular ankastre kirişler için bir ölçüde çatlakların derinlik ve 

konumlarıyla, kuvvet uygulama noktasının titreşim davranışına etkisini ortaya koymakta olup 

önceki bölümde açıklanmıştır. Çift taraflı ankastre kirişler için ise net sonuçlar elde 

edilememiştir. Çift tarafı ankastre kiriş tek tarafı anakestre kirişe göre çok daha direngen 

olduğu için yukarıda belirtildiği üzere bunun çatlakların tam açılamamasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

Bu sonuç aslında tahrik kuvveti içinde temel frekansın harmoniklerinin bulunması halinde 

veya sistemde çatlak dışında doğrusalsızlığa yol açan (sınır şartları gibi) başka faktörler 

bulunması halinde, doğrusal olmayan davranışın gözlenmesi suretiyle çatlak tanılamanın çok 

zor olabileceğini göstermektedir. 

Çatlaklı kirişlerin hem kararlı hem de geçici hal (“steady state” ve “transient response”) 

titreşim cevabını içeren bu verilerin değişik şekillerde işlenerek, ileride yapılabilecek çatlak 

tanılama çalışmalarında kullanılması da olanaklıdır. Elde edilen verilerin ve bulguların 

dışında, TÜBİTAK desteği sayesinde kurulan altyapı da özelde çatlak içeren kirişlerin 

titreşimleri genelde ise her türlü deneysel titreşim çalışmaları için önemli bir kazanım teşkil 

etmektedir. Bir diğer önemli kazanım da proje ekibinin konuyla ilgili bilgi ve deneyiminin 

artması olmuştur. Bu şartlar altında, programda yer alan ancak proje kapsamında 

tamamlanamayan deneylerin de süre kısıtı kalktığında, zaman içinde tamamlanmaması için 

bir engel bulunmamaktadır.  

Projenin sonlu elemanlar analizi ile ilgili kısımlarını içeren bir bildiri ICAF 2017 konferansında 

sunulmuş (International Committee on Aeronautical Fatigue and Structural Integrity) ve 

revize edilmiş sonuç raporu aşamasında proje çıktıları arasında gösterilmiştir. İleride projenin 

diğer yönlerini de kapsayan bir makalenin de hazırlanması planlanmaktadır.  
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Her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırma projesinin sonunda da araştırılabilecek 

yeni konular ortaya çıkmıştır. Sınır şartlarının etkisinin daha kapsamlı araştırılmasına ihtiyaç 

duyulduğu görülmektedir. Çatlak morfolojisinin titreşim davranışına etkilerinin araştırılması bir 

başka araştırma konusu olabilir. Analitik model ve sayısal çözüme yönelik çalışmaların da 

çatlakların düşük yüklerde kapalı kalmasını, yük arttıkça AKÇ moduna geçerek doğrusal 

olmayan davranış göstermeye başlamasını, açık çatlak/AKÇ ikilemine girmeden bir süreklilik 

içinde açıklayabilecek şekilde geliştirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
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sonlu elemanlar yöntemiyle hesaplanmıştır. Hesaplanan doğal frekanslar Tablo 8.1’de 

sunulmuştur. Elde edilen bu sonuçlara dayanarak çelik malzeme için = 20 , =120  seçilmiştir. Parçanın derinliği = 80  dir. Seçilen boyutlar için doğal frekansların 

deneylerin yapıldığı frekans aralığının (5-500 Hz) oldukça üzerinde görülmektedir. Adaptörün 

mod şekilleri Şekil 8.11-13’de verilmiştir. Yapılacak deneylerde düşey yönde ivme ve 

deplasmanlar ölçüldüğünden ikinci mod şeklinin sonuçları etkilemesinin söz konusu 

olabileceği; ancak bu şekle karşılık gelen doğal frekansın deneylerde kullanılan en yüksek 

frekansın iki katıdan fazla olması nedeniyle adaptörün ikinci modunun tahrik olmayacağı ve 

sorun yaratmayacağı değerlendirilmiştir. Tasarımda göz önüne alınan bir diğer husus da 

adaptörün ağırlığıdır. Sarsıcının kapasitesi (3 kN) göz önüne alınarak ağırlığın fazla 

olmamasına dikkat edilmiştir. 

 

Tablo 8.1: Farklı boyutlar için adaptörün doğal frekansları ve ağırlığı 

a= 2, b = 5 W = 17 kg  a = 2, b = 8 W = 24 kg a= 2, b =12 W = 30kg  =     = 620  = 810  =     = 697  = 996  =     = 711  = 1115  

a= 2, b =10 W = 29 kg  a = 2, b = 
15 

W = 42kg a = 2, b = 20 W = 53 kg 

=     = 592  =   504  =     = 705  =   599  =     = 750  =   620  

 a = 6, b= 10 W =33 kg  a= 6, b=15 W = 46 kg a = 6, b = 20 W = 63 kg =     = 535  =  440  =     = 643  =   534  =     = 680  =  562  

 a = 10, b= 15 W = 33 kg a= 10, b=20 W = 63 kg   =   = 401   =   = 488   =     = 527   
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L0315M-PAS103 - System Datasheet

SENTEK EUROPE S.R.L.
Vibration Test Systems  

info@sentekdynamics.eu

DESCRIPTION 

Air-cooled system ideally suited to testing small-sized electronic parts, connectors, hand-held units and small 
mechanical assemblies.

• Continuous displacement 40 mm (1.6 in)
• Useable frequency range 5 - 4500 Hz
• Max static payload 120 kg (264 lb)
• Air-cooled amplifier efficiency > 90%
• Rugged air-isolated trunnion

OPTIONS AND ACCESSORIES 

Sentek Dynamics offers a wide-selection of options and accessories for unique applications
and complete turn-key systems.
• Custom armature and slip table insert patterns and threads available
• Mono-base slip tables in a wide-range of sizes and configurations for maximum over-turning moment 
and cross-axial restraint
• Air-isolation mounts to eliminate need for seismic floor
• Thermal barriers for use with environmental test chambers
• Remote control panel for remote operation

sentek.europe 

+39 334 7864328

www.sentekdynamics.eu 
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System Performance Metric Imperial

Sine Force Peak (kgf / N) Lbf 300 / 2940 660

Random Force rms (kgf / N) Lbf 300 / 2940 660

Shock Force  (6 ms) kgf (lbf) 600 / 5880 1.320

Useful Frequency Range Hz 5-4500 5-4500

Continuous Displacement pk-pk mm (in) 40 1.6

Shock Displacement pk-pk mm (in) 40 1.6

Max Velocity m/s (in/s) 2 78.7

Max Acceleration Sine Peak m/s² (g) 980 100

Shaker MODEL L0315M

Armature Diameter mm (in) 150 5.9

Armature Material Mg Mg

Effective Armature Mass kg (lb) 3 6.6

Armature Insert Pattern PCD mm (in) plus 1 in center 6-60 / 6-120 6-2.362 / 6-4.724

Armature Insert Threads M8 5/16-18UNC

First Resonant Frequency (bare table) ±5% Hz 3450 3450

Max Static Payload kg (lb) 120 264

Natural Frequency Thrust Axis Hz < 5 < 5

Stray Flux Density gauss < 10 < 10

Shaker Weight Uncrated kg (lb) 370 815

Shaker Dimensions Uncrated (W x D x H) mm (in) 720x530x655 28.4x20.9x25.8

Power Amplifier MODEL PAS103

Number of Sub-modules Supplied 1 1

Rated Power Output kVA 3 3

Rated Output Voltage V rms 100 100

Rated Output Current A rms 32 32

Number of Cabinets 1 1

Dimensions Uncrated (W x D x H ) mm (in) 580x850x950 22.8x33.5x37.4

Amplifier Weight Uncrated kg (lb) 170 374

System Required Power kVA 5 5

Blower Unit MODEL 350

Flow rate m3/s (ft3/s) 0,22 7.76

Standard Air Hose Length m (ft) 4 13.1

Hose Diameter mm (in) 125 4.9

Dimensions (W x D x H) mm (in) 570x380x610 22.4x14.9x24.0

Blower Unit Weight Uncrated kg (lb) 33 72.7

TECHNICAL INFORMATION L0315M-PAS103

Book consultation Visit our Demo Center

SENTEK EUROPE S.R.L.
Viale Daniele Ranzoni, 23
20149 MILANO - ITALY

Phone: +39 334 7864328 
E-mail: info@sentekdynamics.eu 
Skype: sentek.europe  

www.sentekdynamics.eu 
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www.crystalinstruments.com

THE FOURTH GENERATION VIBRATION CONTROL SYSTEM

SPIDER-81

Spider-81
Highly modular, distributed, scalable vibration 
control system. First controller that directly 
integrates time-synchronized Ethernet 
connectivity with embedded DSP technology.

CRYSTALCRYSTAL

INCLUDES A COMPLETE SUITE OF VIBRATION CONTROL MODULES

INTEGRATES TIME SYNCHRONIZED ETHERNET CONNECTIVITY WITH EMBEDDED DSP TECHNOLOGY

HIGHLY MODULAR, DISTRIBUTED, SCALABLE VIBRATION CONTROL SYSTEM

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

Administrator
Text Box
EK 2 Veri föyleri -3

http://www.cutepdf.com


THE SPIDER-81 
VIBRATION CONTROLLER

SPIDER-81
The Spider-81 is a highly modular, distributed, 
scalable vibration control system developed 
by Crystal Instruments. It represents the fourth 
generation of vibration control systems because 
of its advanced technology not seen in the current 
generation.

DSP CENTRALIZED ARCHITECTURE
Unlike traditional controllers that rely heavily on 
an external computer for real-time operation, the 
Spider-81 is the first controller that directly integrates 
time-synchronized Ethernet connectivity with 
embedded DSP technology. This strategy greatly 
increases the control performance, system reliability 
and failure protection of the controller. It also allows 
a large number of channels to be configured without 
sacrificing system performance.

SIMPLE NETWORK CONNECTION
Ethernet connectivity allows the Spider-81 to 
be physically located far from the host PC. This 
distributed structure greatly reduces the noise and 
electrical interference in the system. One PC can 
monitor and control multiple controllers over the 
network. Since all the control processing and data 
recording are executed locally inside the controller, 
the network connection won’t affect the control 
reliability. With wireless network routers, the PC can 
easily connect to the Spider remotely via Wi-Fi.

TIME SYNCHRONIZATION BETWEEN 
MULTIPLE MODULES
The Spider-81 is built on IEEE 1588 time 
synchronization technology. Spider modules on 
the same network can be synchronized with up to 
50ns accuracy, which guarantees ±1 degree cross 
channel phase match up to 20 kHz. With such unique 
technology and high-speed Ethernet data transfer, 
the distributed components on the network truly act 
as one integrated system.

PAGE 1 | CRYSTALINSTRUMENTS.COM
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LATEST HARDWARE DESIGN
Spider-81 modules have voltage, charge, TEDS, and IEPE inputs which are ideal for shock, vibration and acoustic 
measurement or general purpose voltage measurement. The internal flash memory stores test configuration data for 
controlling up to 64 channels simultaneously in addition to storing real-time analysis data. Multiple output channels provide 
various signal output waveforms that are synchronized with the input sampling rate. A bright LCD screen displays testing 
status information. Ten monitoring connections on each unit are used to read signals of analog inputs and outputs. Built-in 
isolated digital I/O and RS-485 serial ports enable interfacing with other hardware.

CRYSTALINSTRUMENTS.COM | PAGE 2

SPIDER-81 FRONT DIAGRAM
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The Random Vibration Control System provides 
precise, real-time, multi-channel control and 
analysis. Up to 64 channels can be enabled 
for control, notching, monitoring and time data 
recording. The recording option records time 
stream data at the full sample rate on all input 
channels. A unique hardware design provides 
a fast loop time of less than 15 ms. Optional 
Kurtosis control can create a non-Gaussian 
random signal.

RANDOM

The Spider Swept Sine Vibration Control 
System provides precise, real-time, multi-
channel control and analysis. Up to 64 channels 
can be enabled for control, notching, monitoring 
and time data recording. The recording option 
records time stream data at the full sample 
rate on all input channels, regardless of the 
total channel number. A unique hardware 
design provides a fast loop time of less than 10 
ms. Black Box mode allows a user to run the 
controller without a PC. 

SINE

The Spider Classic Shock Vibration Control 
System provides precise, real-time, multi-
channel control and analysis for transient time 
domain control. Up to 64 channels can be 
enabled for control, alarm checking, monitoring 
and time data recording.. Classical pulse 
types include half-sine, haver-sine, terminal-
peak sawtooth, initial-peak saw tooth, triangle, 
rectangle, and trapezoid. 

SHOCK

The Transient Time History Control option is 
typically used for low frequency seismic testing. 
The recording option records time stream data at 
the full sample rate on all input channels. Shock 
response spectrum analysis can be applied to 
any input signals. Black Box mode allows a user 
to run the controller without a PC. 

TRANSIENT TIME HISTORY
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PRODUCT SPECIFICATIONS
Analog Inputs
8 BNC connectors per Spider-81 module. Spider-81 and Spider-80X units 
can be networked to form up to 512 inputs; charge, voltage or IEPE, single-
ended or differential, AC or DC coupling, 150 dBFS dynamic range, dual 24 
bit A/D converters, range ±20 volts, up to 102.4 kHz fs per channel. Supports 
TEDS.

Analog Outputs
2 BNC connectors per unit, 100 dB dynamic range, 24 bit A/D converters. 
±10 volts

Channel Phase Match
Better than ±1.0 degree up to 20 kHz among all channels

Dimensions
440 x 66 x 330 mm (WxHxD)

Weight
4.2 kg

Power
Up to 18 watts during operation. 

PC Connections
100base-T, RJ-45 female connector supports connection to PC or network 
switch

Internal Memory
Flash memory for data storage: 4 GB per unit

Working Mode
PC Tethered or Black Box
* Continuous product development and innovation is Crystal Instruments policy. Therefore, we reserve 
the right to change product specifications without prior notice.

CRYSTALINSTRUMENTS.COM | PAGE 6

Record long waveform signals from all input 
channels during all types of tests. Data is 
recorded to the internal flash memory.

Typical Continuous Recording Time: 4 hours for 
4 input channels with frequency range 2,000 Hz 
with 4 GB flash memory installed.

DATA RECORDING & SIGNAL ANALYSIS

The EDM (Engineering Data Management) App 
for iPad is a software program designed for 
vibration control and real time data processing 
on the Apple iPad. It supports FFT, Random, 
and Sine tests uploaded by EDM PC software. 
The EDM App also creates tests directly on the 
iPad.

EDM APP FOR iPAD

Time Waveform Replication (TWR) provides 
precise, real-time, multi-channel control for 
long waveform duplication. TWR is capable of 
running an unlimited number of time profiles in 
a defined schedule. Multiple long waveforms 
can be duplicated precisely on the shaker just 
as they were recorded. It includes Waveform 
Editor, a flexible importing and editing tools for 
long waveform signals. Recording option allows 
recording time stream data at the full sample 
rate on all input channels. 

TIME WAvEFORM REPLICATION

Limiting can be applied to control or monitor 
channels. Available limiting types are notching 
limit and abort limit. Limiting profiles may 
be edited by amplitudes and frequencies of 
breakpoints or imported from saved spectra. 
The max expected peak acceleration, velocity, 
and displacement of profile is calculated.

LIMITING & NOTCHING
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Model Number
208C02 ICP® FORCE SENSOR Revision: J

ECN #: 45224

Performance ENGLISH SI 
Sensitivity(± 15 %) 50 mV/lb 11,241 mV/kN
Measurement Range(Compression) 100 lb 0.4448 kN
Measurement Range(Tension) 100 lb 0.4448 kN
Maximum Static Force(Compression) 600 lb 2.669 kN
Maximum Static Force(Tension) 500 lb 2.224 kN
Broadband Resolution(1 to 10,000 Hz) 0.001 lb-rms 0.004 N-rms [1]
Low Frequency Response(-5 %) 0.001 Hz 0.001 Hz [2]
Upper Frequency Limit 36,000 Hz 36,000 Hz [3]
Non-Linearity ≤ 1 % FS ≤ 1 % FS [4]
Environmental
Temperature Range -65 to +250 °F -54 to +121 °C
Temperature Coefficient of Sensitivity ≤ 0.05 %/°F ≤ 0.09 %/°C
Electrical
Discharge Time Constant(at room temp) ≥ 500 sec ≥ 500 sec
Excitation Voltage 20 to 30 VDC 20 to 30 VDC
Constant Current Excitation 2 to 20 mA 2 to 20 mA
Output Impedance ≤ 100 Ohm ≤ 100 Ohm
Output Bias Voltage 8 to 14 VDC 8 to 14 VDC
Spectral Noise(1 Hz) 0.000135 lb/√Hz 0.000603 N/√Hz [1]
Spectral Noise(10 Hz) 0.0000276 lb/√Hz 0.000123 N√Hz [1]
Spectral Noise(100 Hz) 0.0000096 lb/√Hz 0.0000427 N/√Hz [1]
Spectral Noise(1000 Hz) 0.0000021 lb/√Hz 0.0000095 N/√Hz [1]
Output Polarity(Compression) Positive Positive
Physical
Stiffness 6 lb/µin 1.05 kN/µm [1]
Size (Hex x Height x Sensing Surface) 0.625 in x 0.625 in x 0.500 in 15.88 mm x 15.88 mm x 12.7 mm
Weight 0.80 oz 22.7 gm
Housing Material Stainless Steel Stainless Steel
Sealing Hermetic Hermetic
Electrical Connector 10-32 Coaxial Jack 10-32 Coaxial Jack
Electrical Connection Position Side Side
Mounting Thread 10-32 Female 10-32 Female

All specifications are at room temperature unless otherwise specified.
In the interest of constant product improvement, we reserve the right to change specifications without notice.
ICP® is a registered trademark of PCB Group, Inc. 

N - Negative Output Polarity
Output Polarity(Compression) Negative Negative

W - Water Resistant Cable

NOTES:
[1]Typical.
[2]Calculated from discharge time constant.
[3]Estimated using rigid body dynamics calculations.
[4]Zero-based, least-squares, straight line method.
[5]See PCB Declaration of Conformance PS023 for details.

SUPPLIED ACCESSORIES: 
Model 080A81 Thread Locker (1)
Model 081B05 Mounting Stud (10-32 to 10-32) (2)
Model 084A03 Impact Cap (1)
Model M081A62 Mounting stud, 10-32 to M6 x 1, BeCu with shoulder (2)

3425 Walden Avenue, Depew, NY 14043

Phone: 716-684-0001
Fax: 716-684-0987
E-Mail: info@pcb.com

[5]

OPTIONAL VERSIONS
Optional versions have identical specifications and accessories as listed for the standard model 

except where noted below. More than one option may be used.

Entered: LK Engineer: MJK Sales: KWW Approved: APB Spec Number:

Date: 3/29/2016 Date: 3/29/2016 Date: 3/29/2016 Date: 3/29/2016 8467 
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B1444-2.7 en  HBM: public

Connection cable KAB 157-3 with

bayonet connection, compatible with a

MIL‐C‐26482 series 1 connector

Mounting dimensions of the connection variants in mm [inch]

Rmin = 30 [1.18]

Ø20 [0.79]

Rmin = 30 [1.18]

Ø20 [0.79]

Connection cable KAB 158-3 with screw locking,

compatible with a MIL‐C‐26482 series 1 connector

With fixed cable

54 [2.13]

25
[0.98]

14 [0.55]

70 [2.76]
Rmin =

20 [0.79]

U10M

Force Transducer

Special features

- Precise and robust tensile/compressive
force transducer for static and dynamic
measurement tasks

- High lateral force and bending moment
stability, the effect of the bending moment
is electrically compensated

- For forces up to 2.5 MN

- The numerous possible configurations
(TEDS, double bridge, various electrical
connections, etc.), mean that it can be
flexibly adapted to many measurement
tasks

- Made of rust-resistant materials, degree
of protection IP68 on request

- High fundamental frequency  - ideal for
measuring fast processes

D
a
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h
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B1444-2.7 en  HBM: publicHBM 2

Dimensions of U10M with foot adapter

ØA

ØB

max. 20

D E

D

Second electrical connection
(plug or cable outlet)

Electrical connection
(plug or cable outlet)

*)maximum centering depth

Dimensions in mm;
1� mm = 0.03937 inch

Anti-screw-through device
(must not be removed)

ØF

ØP

G

G1

ØP

ØK

H

Nominal
(rated) force:

Dimensions
in ØA ØB C D E ØF G H M

1.25�kN -
5�kN

mm 104.8 88.9 33.3
22.5° 45°

30.4 M16x2-4H 4 22

inch 4.13 3.5 1.3 1.2 0.16

12.5�kN -
25�kN

mm 104.8 88.9 33.3
22.5° 45°

31.5 M16x2-4H 4 22

inch 4.13 3.5 1.3 1.24 0.16

50�kN
mm 153.9 130.3 42.9

15° 30°
61.2 M33x2-4H 10 35.5

inch 6.06 5.13 1.69 2.41 0.39
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B1444-2.7 en  HBM: public 3 HBM

Nominal
(rated) force: MHGØFEDCØBØA

Dimensions
in

125�kN
mm 153.9 130.3 42.9

15° 30°
67.3 M33x2-4H 10 35.5

inch 6.06 5.13 1.69 2.65 0.39

250�kN
mm 203.2 165.1 61.9

11.25° 22.5°
95.5

M42x2-4H
12 44

inch 8.00 6.51 2.4 3.76 0.47

500�kN
mm 279 229 87.3

11.25° 22.5°
122.2 M72x2-4H 16 69.5

inch 10.98 9.02 3.4 4.81 M72x2-4H 0.63

1.25�MN
mm 390 322 125

7.5° 15°
190

M120x4-4H
22 112

inch 15.35 12.68 4.92 7.48 0.87 4.41

Nominal (rated)
force:

Dimensions
in

G1 ØK L N ØPH8

1.25�kN - 25�kN
mm

M16x2-4H 22.1�mm deep
31.8 60.3 63.5 16.5

inch 1.25 2.37 2.5 0.65

50�kN - 125�kN
mm

M33x2-4H 35.6�mm deep
57.2 85.9 89 33.5

inch 2.25 3.38 3.5 1.32

250�kN
mm

M42x2-4H 54.6�mm deep
76.2 108 114.3 43

inch 3 4.25 4.5 1.69

500�kN
mm

M72x2-4H 82.6�mm deep
114 152.4 165.1 73

inch 4.49 6 6.5 2.87

1.25 MN
mm

M120x4-4H, 125 deep
190 239 254 123

inch 7.48 9.41 10.0 4.84

Dimensions of U10M without foot adapter

admissible
centering depth,
dimension Z

Dimensions in mm; 1 mm = 0.03937 inch

ØA

ØB

G

ØJH8

ØF

ØS

RV

0
.5

Nominal (rated)
force:

Dimensions
in

ØA ØB ØS ØF G ØJH8 V R Z

1.25�kN - 5�kN
mm 104.8 88.9 6.8 30.4 M16x2-4H 78 31.7 34.9 2.5

inch 4.13 3.5 0.27 1.2 3.07 1.25 1.37 0.1

5�kN - 25�kN
mm 104.8 88.9 6.8 31.5 M16x2-4H 78 31.7 34.9 2.5

inch 4.13 3.5 0.27 1.24 3.07 1.25 1.37 0.1
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B1444-2.7 en  HBM: publicHBM 4

Nominal (rated)
force:

ZRVØJH8GØFØSØBØA
Dimensions

in

50 kN
mm 153.9 130.3 10.4 61.2 M33x2-4H 111.5 41.4 44.5 2.5

inch 6.06 5.13 0.41 2.41 4.39 1.63 1.75 0.1

125 kN
mm 153.9 130.3 10.4 67.3 M33x2-4H 111.5 41.4 44.5 2.5

inch 6.06 5.13 0.41 2.65 4.39 1.63 1.75 0.1

250 kN
mm 203.2 165.1 13.5 95.5 M42x2-4H 143 57.2 63.5 3.5

inch 8.00 6.51 0.53 3.76 5.63 2.25 2.5 0.14

500 kN
mm 279 229 16.8 122.2 M72x2-4H 175 76.2 88.9 6

inch 10.98 9.02 0.66 4.81 6.89 3 3.5 0.24

1.25 MN
mm 390 322 23 190 M120x4-4H 262 112 127 6

inch 15.35 12.68 0.91 7.48 10.31 4.41 5.08 0.24

Dimensions of U10M with force application and foot adapter

O

G

ØF

S

1.25�kN ... 25�kN 50�kN ... 1.25 MN

O

S

R (ball)

ØH

R (ball)G

Nominal (rated)
force:

Dimensions
in

ØF G ØH S O R

1.25�kN - 5�kN
mm 30.4 M16x2

-
91.5 114.5 60

inch 1.2 3.6 4.51 2.36

5�kN - 25�kN
mm 31.5 M16x2

-
91.5 114.5 60

inch 1.24 3.6 4.51 2.36

50 kN
mm 61.2 M33x2-6 g 67.3 131.5 174.5 160

inch 2.41 2.65 5.18 6.87 6.3

125 kN
mm 67.3 M33x2-6 g 67.3 131.5 174.5 160

inch 2.65 2.65 5.18 6.87 6.3

250 kN
mm 95.5 M42x2-6 g 95.5 162.3 217.3 160

inch 3.76 3.76 6.39 8.56 6.3

500 kN
mm 122.2 M72x2-6 g 135 230.1 307.3 400

inch 4.81 5.31 9.06 12.1 15.75

1.25 MN
mm 190 M120x4-4G 190 351.5 465.3 600

inch 7.48 7.48 13.84 18.32 23.62
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B1444-2.7 en  HBM: public 5 HBM

Dimensions of U10M with knuckle eyes

fa

∅
B

W

Nominal (rated)
force:

Ordering number for
knuckle eye

a (approx.) f (approx.) W �B

mm inch mm inch mm inch mm inch

1.25�kN - 25�kN 1-Z4/20kN/ZGUW 150 5.9 192 7.5 21 0.827 16 0.630

50�kN - 125�kN 1-ZGAM33F 263 10.35 392 15.4 35 1.387 50 1.969

250�kN 1-ZGAM42F 301 11.85 437 17.2 44 1.732 60 2.362

500�kN 1-ZGAM72F 439.5 17.3 643.5 25.3 60 2.362 90 3.543

Please note the information in the operating manual

Pin and cable assignment

wh (white)

bk (black)

rd (red)

bu (blue)

gn (green)

gy (gray)

Shield

Measurement signal (+)

Excitation voltage (+)

Sense lead (-) (TEDS*)

Sense lead (+)

Excitation voltage (-) (TEDS*)

Measurement signal (-)

Cable shield, connected to the housing

A F

B

C

E

D

B

D

C

A

F

E

Cable assignmentDevice plug PIN assignment

* only with selected option T (transducer identification)
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B1444-2.7 en  HBM: publicHBM 6

Specifications (for 100% calibration)

Nominal (rated)
force:

Fnom

kN 1.25 2.5 5 12.5 25 50 125 250 500

MN 1.25

Accuracy

Accuracy class 0.02 0.03 0.04 0.05

Relative repro
ducibility and re
peatability errors
without rotation

brg % 0.02

Hysteresis error at
0.4 Fnom, rel. to the
full scale value

v0.4 % 0.02 0.03 0.04 0.05

Linearity deviation dlin % 0.02 0.025 0.035 0.05

Rel. zero point re
turn

vw0 % 0.008

Relative creep dcr, F+E % 0.02

Effect of the bend
ing moment at 10%
Fnom * 10mm

dMb % 0.01

Effect of lateral
forces
(lateral force =
10% of Fnom)

dQ % 0.01

Temperature coeffi
cient of the rated
output

TCS % / 10 K 0.015

Temperature coeffi
cient of zero signal

TC0 % / 10 K 0.015

Rated electrical output

Rated output (nomi
nal)

Cnom mV/V 1 2

Relative zero signal
error

dS,0 % 1

Deviation of the
rated output (with
"adjusted rated out
put" option)

dC % 0.1

Rated output range
(without "adjusted
rated output"
option)

C mV/V 1 … 1.5 2 ... 2.5

Tension/compres
sion rated output
variation

dZD % 0.2

Input resistance Ri Ω >345

Output resistance
(without "adjusted
rated output"
option)

Ro Ω 280 ... 360

Output resistance
(with "adjusted
rated output"
option)

Ro Ω 365
280 ...
360

Tolerance of the
output resistance in
the "adjusted rated
output" option

dRa % ±0.5 Ω -

Insulation resis
tance

Ris GΩ >2

Operating range of
the excitation
voltage

BU,G V 0.5 … 12

Reference excita
tion voltage

Uref V 5

Connection 6-wire circuit
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B1444-2.7 en  HBM: public 7 HBM

Specifications (for 100% calibration)

Nominal (rated)
force:

500250125502512.552.51.25kN
Fnom

Nominal (rated)
force: 1.25MN

Fnom

Temperature

Reference
temperature

Tref

°C 23

°F 73.4

Nominal
temperature range

BT,nom

°C -10 ... +45

°F 14 ... 113

Operating
temperature range

BT, G

°C -30 ... +85

°F -22 ... +185

Storage
temperature range

BT,S

°C -30 ... +85

°F -22 ... +185

Characteristic mechanical quantities

Maximum operating
force

FG

% of Fnom

240

Force limit FL 240

Breaking force FB >400

Torque limit MG max

N*m

30 60 125 315 635 1270 3175 5715 11430 28575

Bending moment
limit

Mb max 30 60 125 315 635 1270 3175 5715 11430 28575

Static lateral force
limit

FQ % of Fnom 100

Nominal (rated)
displacement

snom mm 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09

Fundamental fre
quency

fG kHz 4.5 5.9 9.3 6.6 9.2 6.5 8.1 6.6 6.1 3.8

Relative permissi
ble oscillatory
stress

frb % of Fnom 200

Rigidity F/S 105 N/mm 0.625 1.25 2.5 4.17 8.33 16.7 31.3 50 83.3 140

General information

Degree of protection as per EN 60529, with
bayonet connector (standard version),
socket connected to sensor

IP67

Degree of protection as per EN 60529, with
"threaded connector" option

IP64

Degree of protection as per EN 60529, with
"integrated cable" option

IP67 IP681)

Spring element material Aluminum Stainless steel

Measuring point protection
Tightly sealed measuring

body
Hermetically welded measuring body

Cable (only with "integrated cable" option) Six-wire connection, TPE electrical insulation. Outside diameter 5.4 mm

Cable length m 6 or 15

Mechanical shock resistance as per IEC 60068‐2‐6

Number n 1000

Duration ms 3

Acceleration m/s2 1000

Vibrational stress as per IEC 60068‐2‐27

Frequency range Hz 5 … 65

Duration min 30

Acceleration m/s2 150

Weight (with
adapter)

m
kg 1.2 3 10 23 60 186

lbs 2.65 6.61 22.05 50.71 132.28 409.2

Weight (without
adapter)

m
kg 0.5 1.3 5 11 28 77

lbs 1.1 2.87 11.02 24.25 61.73 169.4

1) Test condition: 1 m water column, 100 hours
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Specifications (for 200% calibration)

Nominal (rated) force:
Fnom

kN 1.25 2.5 5 12.5 25 50 125 250 500

MN 1.25

Calibration force
Fcal

kN 2.5 5 10 25 50 100 250 500 1000

MN 2.5

Accuracy

Accuracy class 0.02 0.03 0.04 0.05

Relative reproducibility
and repeatability errors
without rotation

brg % 0.02
0.0

Hysteresis error at
0.4 Fcal

v0.4 % 0.02 0.03 0.04
0.05

Linearity deviation dlin % 0.02 0.025 0.035 0.05

Rel. zero point return 0.01 0.02

Relative creep dcr, F+E % 0.02

Effect of the bending
moment at
10%  Fcal * 10mm

dMb % 0.01

Effect of lateral forces
(lateral force =
10% of Fcal)

dQ % 0.01

Temperature coefficient
of the rated output

TCS
% / 10

K

0.015

Temperature coefficient
of zero signal

TC0 0.0075

Rated electrical output

Rated output (nominal) Cnom mV/V 2 4

Relative zero signal er
ror

dS,0 % 1

Rated output range mV/V 2 … 3 4 … 4.9

Deviation of the rated
output with "adjusted
rated output" option

dC % 0.1

Tension/compression
rated output variation

dZD % 0.2 (typ. 0.1)

Input resistance Ri Ω >345

Output resistance (with
out "adjusted rated out
put" option)

Ro Ω 280 ... 360

Output resistance (with
"adjusted rated output"
option)

Ro Ω 365
280 ...
360

Tolerance of the output
resistance with "adjus
ted rated output" option

dRo % ±0.5 Ω -

Insulation resistance Ris GΩ >2

Operating range of the
excitation voltage

BU,G V 0.5 … 12

Reference excitation
voltage

Uref V 5

Connection 6-wire circuit

Temperature

Reference temperature
Tref

°C 23

°F 73.4

Nominal temperature
range BT,nom

°C -10 ... +45

°F 14 ... 113

Operating temperature
range BT, G

°C -30 ... +85

°F -22 ... +185

Storage temperature
range BT,S

°C -30 ... +85

°F -22 ... +185
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Specifications (for 200% calibration)

Nominal (rated) force: 500250125502512.552.51.25kN
Fnom

Nominal (rated) force:

1.25MN
Fnom

Characteristic mechanical quantities

Maximum operating
force

FG
% of
Fnom

240

Force limit FL 240

Breaking force FB >400

Torque limit MG max
N*m

30 60 125 315 635 1270 3175 5715 11430 28575

Bending moment limit Mb max 30 60 125 315 635 1270 3175 5715 11430 28575

Static lateral force limit
FQ

% of
Fnom

100

Nominal (rated) dis
placement

snom mm 0.02 0.03 0.04 0.05
0.06 0.09

Fundamental frequency fG kHz 4.5 5.9 9.3 6.6 9.2 6.5 8.1 6.6 6.1 3.8

Relative permissible
oscillatory stress

frb
% of
Fnom

200

Rigidity
F/S

105

N/mm
0.625 1.25 2.5 4.17 8.33 16.7 31.3 50 83.3 140

General information

Degree of protection as per EN 60529, with
bayonet connector (standard version),
socket connected to sensor

IP67

Degree of protection as per EN 60529, with
"threaded connector" option

IP64

Degree of protection as per EN 60529, with
"integrated cable" option

IP67 IP681)

Spring element material Aluminum Stainless steel

Measuring point protection Tightly sealed measuring
body

Hermetically welded measuring body

Cable (only with "integrated cable" option) Six-wire connection, TPE electrical insulation. Outside diameter 5.4 mm

Cable length m 6 or 15

Mechanical shock resistance as per IEC 60068‐2‐6

Number n 1000

Duration ms 3

Acceleration m/s2 1000

Vibrational stress as per IEC 60068‐2‐27

Frequency range Hz 5 … 65

Duration min 30

Acceleration m/s2 150

Weight (with adapter)
m

kg 1.2 3 10 23 60 186

lbs 2.65 6.61 22.05 50.71 132.28 409.2

Weight (without adapter)
m

kg 0.5 1.3 5 11 28 77

lbs 1.1 2.87 11.02 24.25 61.73 169.4

1) Test condition: 1 m water column, 100 hours
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U10M versions and ordering numbers

Code Measurement range Ordering number

1k25 1.25�kN 1-U10M/1.25kN

2k50 2.5�kN 1-U10M/2.5kN

5k00 5�kN 1-U10M/5kN

12k5 12.5�kN 1-U10M/12.5kN

25k0 25�kN 1-U10M/25kN

50k0 50�kN 1-U10M/ 50kN

125k 125�kN 1-U10M/125kN

250k 250�kN 1-U10M/250kN

500k 500�kN 1-U10M/500kN

1M25 1.25 MN 1-U10M/1.25MN

Number of
measuring

bridges

Rated
output

Calibra
tion

Transducer
identifica

tion

Mechanical
design

Plug pro
tection

El. connec
tion Bridge A

El. connec
tion Bridge B

Force
applica

tion

Singe bridge

SB

not
adjusted

N

100%
(dyn.)

1

without
TEDS 

S

with adapter

W

without

U

Bayonet
connector

B

Bayonet
connector

B

without

O

Double bridge

DB

adjusted

J

200%
(stat.)

2

with TEDS

T

without
adapter

N

with

P

threaded
connector

G

threaded
connector

G

with

L

fixed cable
(6�m)

K

fixed cable
(6�m)

K

K-U10M- 12k5 DB J 2 T W P B G O

Number of
measuring
bridges

For reasons of redundancy, it is necessary in devices relevant to safety to check the plausibility of the measurement signal
with a second measuring bridge (installed on the same measuring body). The signals are independently conditioned and
evaluated using two separate measuring amplifiers.

Rated output The exact rated output (nominal) is specified on the type plate. The transducer can also be adjusted to an exact rated output
of 1.0�mV/V or 2.0�mV/V (if 200% calibration selected: 2�mV/V or 4�mV/V). The rel. rated output deviation is then 0.1% of the
rated output (nominal). The rated output range of an unadjusted transducer lies between 1 and 1.5 or 2 and 2.5�mV/V. See
Specifications for details.

Calibration In the standard version, the transducer is designed for dynamic application up to an oscillation of �100% Fnom. For qua
sistatic applications, the transducer can be used up to 200% Fnom. The option is available to calibrate accordingly to
200% Fnom.

Transducer
identification

Integration of TEDS (integrated electronic data sheet) as per IEEE1451.4.
If the relevant amplifier electronics are provided, the measuring chain will parameterize itself.

Mechanical
design

The U10 can also be ordered as a flange assembly option. This version does not include a screwed-on adapter. During in
stallation, please observe the instructions in the Operating Manual

Plug
protection

Mechanical protection through the installation of an additional square profile around the connector.
Dimensions in mm approx.: WxHxB: 30x30x20

Electrical
connection
Bridge A

The standard version is the device plug with a bayonet connection (PT02E10-6P-compatible). The option is also available to
install a screw-fitting device plug (PC02E10-6P-compatible). A third variant where the force transducers are fitted with a fixed
cable is also available. In this version, all U10 achieve degree of protection IP68 with a nominal (rated) force equal to or
greater than 12.5�kN.

Electrical
connection
Bridge B

The standard version is the device plug with a bayonet connection (PT02E10-6P-compatible). The option is also available to
install a screw-fitting device plug (PC02E10-6P-compatible). Both of the connection variants are often used for differentiation
in the double-bridge version. A third variant where the force transducers are fitted with a fixed cable is also available. In this
version, all U10 achieve degree of protection IP68 with a nominal (rated) force equal to or greater than 12.5�kN.

Force
application

Mounted force application. Force application is not supplied as standard, although a force application bolt can be mounted
upon request. Dimensions, see Page 4.

Preferred version,
available at short notice

The ordering number for the preferred
types is 1-U10M..., the ordering number
for customized versions is K-U10M...

Administrator
Text Box
EK 2 Veri föyleri -21



Special features

− Amplifier and additional units
for strain gauge full bridges and
inductive half and full bridges

− Modules for mounting onto sup-
port rails to DIN EN 50022

− Accuracy class 0.1
− Adjustment via DIP switches

and potentiometers
− Clip IG industrial amplifier (alu-

minium-die-cast enclosure) IP65
− Intrinsically safe [EEx ia]IIC

measurement circuit with safety
barriers

Industrial Amplifier

electronicsiC l p

Dimensions (in mm; 1 mm= 0.03937 inches)

AE101
AE301
AE501/AE511
EM201
EM201K2
GR201
DA101
TS101

NT101A
NT102A

77

11
1.

3

11
2.

9
35

15

42

11
0.

1

50.9
10

only with DA 101

3710.5

56

69

11
3.

5 10
2

53

350

160

10
0 

w
ith

 c
ov

er

Hole pattern for screws �6
330

14
0

Clip Electronics

Clip IG
Industrial amplifier
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Specifications
Clip IG Industrial amplifier in aluminium-die-cast enclosure

Degree of protection IP65

Weight approx. kg 4.3

Weight (empty) kg 3.2

Ambient temperature °C [°F] −20...+50 [−4...+122]

Operating voltage
with 101A Power supply unit (Type WG 010)
with NT 102A Power supply unit (Type WG 011)

V
V

230 �10 %
115 �10 %

Mechanical stress
(test similar to DIN IEC 68)

Vibration (30 min each direction) m/s2 50 (5...65 Hz)

Impact  (3 times each direction, impact duration 6ms) m/s2 350

AE101, AE 301, AE501 Measuring amplifiers for support rail mounting

Type  AE101 AE301 AE501

Accuracy class  0.1 0.1 0.1

Transducers that may be connected
Strain gauge full bridge

VE =10 V
VE = 5 V
VE =2.5 V

Ω
Ω
Ω

340...5000
170...5000
85...5000

−
170...5000
85...5000

−
−
−

Inductive half/full bridge
VE =2.5 V
VE =1 V

mH
mH

−
−

−
−

2.5...20
6...19

Bridge excitation voltage VE  (symmetrical to earth) V
V
V

10
5

2.5

5
2.5
−

2.5
1
−

Permissible cable length
between transducer and amplifier m 500

Carrier  frequency (crystal-stabilised) Hz −
DC

600 4800

Bridge zero balance
coarse approx.
fine approx.

mV/V
mV/V

� 2
� 0.08

� 21)

� 0.09
� 80
�3.2

Measuring ranges
VE =10 V
VE = 5 V
VE = 2.5 V
VE = 1 V

mV/V
mV/V
mV/V
mV/V

0.1...2
0.2...4
0.4...8
−

−
0.2...42)

0.4...83)

−

−
−

8...160
20...400

Calibration signal, in addition to the meas. signal mV/V + 0.24) � 1 % + 8 � 1 %

Input impedance MΩ >10 / 2 nF > 1 / 3 nF > 1 / 2nF

Common mode voltage, max. perm. Vpp � 10 V

Common mode rejection
0... 300 Hz
> 300 Hz

dB
dB

> 100
> 85

> 100
−

Linearity deviation % full scale < 0.05 typ 0.03

Output voltage
Rise rate, max. 

V
V/µs

� 10
0.4

� 10
−

Load resistance kΩ ≥ 4

Internal resistance Ω < 2
1) AE301S6 and AE301S7: �1 coarse, �0.05 fine
2) AE301S6 and AE301S7: 0.1...2
3) AE301S6 and AE301S7: 0.2...4
4) AE301S6 and AE301S7: 0,1

B0615-1.7 enHBM 2

Administrator
Text Box
EK 2 Veri föyleri -23



Specifications
AE101, AE 301, AE501 Industrial amplifiers

Type  AE101 AE301 AE501

Measuring frequency range
Bessel 3rd-order low-pass filter.
changeover (-1 dB)
Bessel  3rd-order  low-pass  filter  (-1 dB)

Hz
kHz
Hz

 
0...10
0...6
−

−
−

0...104)

−
−

0...10

Phase transit time
with 0...10 Hz filter
with 0...6 kHz filter

ms
 µs

< 18
< 20

< 175)

−
< 17
−

Rise time with 0...10 Hz filter ms 256)

Overshoot in the case of voltage surge
with 0...10 Hz filter
with 0...6 kHz filter

%
%

0
< 10

< 2
−

Noise voltage
measuring range 0.2 mV/V (10 Hz)
measuring range  2 mV/V (10 Hz)
measuring range  8 mV/V (10 Hz)
measuring range  80 mV/V (10 Hz)
measuring range  0.2 mV/V (6 kHz)
measuring range  2 mV/V (6 kHz)

mVrms
mVrms
mVrms
mVrms
mVrms
mVrms

< 4
< 4
−
−

< 30
< 6

< 4
< 4
−
−
−
−

−
−

< 4
< 4
−
−

Long term drift over 48 hours (after 1 h warm-up time) µV/V < 0.2 < 0.1 < 0.8

Influence of a 10 K-change in ambient temperature
on sensitivity % full scale < 0.1 typ 0.05
on zero point

measuring range 0.2 mV/V
measuring range 2 mV/V
measuring range 8 mV/V (1 mV/V)
measuring range10 mV/V
measuring range 80 mV/V(10 mV/V)

mV
mV
mV
mV
mV

< 60
< 10
−
−
−

< 10
< 4
−
−
−

−
−

< 10
< 4
−

Influence of a +15...30 V change in operating voltage
on sensitivity
on zero point (350 Ω bridge resistance)

mV
mV

< 1
< 1

5V-synchronisation (square wave) kHz − 76.8

Residual carrier voltage mV − < 5

Operating voltage (DC) VDC +15...30

Power consumption mA ≤ 125 ≤ 100

Nominal temperature range °C [°F] −20...+60 [−4...+140]

Service temperature range °C [°F] −20...+60 [−4...+140]

Storage temperature range °C [°F] −25...+70  [−13...+158]

Degree of protection IP10

Weight g 200
4) AE301S6: 0...2 (−1 dB)

AE301S7: 0...60 (−1 dB)
5) AE301S6: <80 (filter frequency 2 Hz)

AE301S7: <2.8 (filter frequency 60 Hz)
6) Rise time with AE301S7 6 ms

Rise time with AE301S6 200 ms

TS101 Tare and store unit

Type TS101

Accuracy class 0.1

Input voltage V �10

Input impedance kΩ 100

Output voltage V �10

B0615-1.7 en HBM3
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Specifications
TS101 Tare and store unit

Permissible load resistance kΩ ≥5

Linearity deviation % < 0.04 of full scale

Influence of a 10 K-change of the ambient temperature % < 0.1 of full scale

Influence of a 15...30 V-change of the operating voltage % < 0.01 of full scale

Long-term drift over 48h (after 1 hour warm-up time) % < 0.02 of full scale

Noise voltage of the output mVpp < 20

Control inputs (floating)
High signal level
Low signal level

V
V

11...30 (24 V nominal)
0...5

Control output
High signal level
Low signal level

V
V

Vb−2
<1

Output current mA <500

Tare unit

Output ms Net value (alternatively pos. peak val.)

Net-value amplification 1, 2, 5, 10-fold, selectable in steps, for
taring of major initial loads

Tare error (with v=1) mV <4

Settling time for the output voltage after taring ms 40 (to 99.9 %)

Low-pass filter (before taring) Hz 0.1...12.5; adjustable

Transmission bandwidth kHz >10

Storage time for tare value Unlimited as long as Vb is present
(alternatively, storage in EEPROM)

Control input Taring with rising edge

Delay time for taring ms <1

Control output Taring valid

Peak-value store unit

Output Peak value (alternatively, pos./neg. peak, peak/peak 0.5 x
peak/peak or instantaneous value or envelope-curve value,

tared and amplified (1, 2, 5, 10-fold))

Peak-value store update-rate ms <1.3

Accuracy %
%

0.25 (in 6 ms)
0.05 (in 20 ms)

Transmission bandwidth Hz 15 (−1 dB)

Settling time for the output voltage ms 40 (to 99.9 %)

Discharge rate for envelope curve mV/s 5...1000, adjustable

Control inputs Run/Hold;
(clear/inst.value)

Delay time for the control signals ms <8

Connection 12 series terminals for wire∅ 0.13...1.5 mm2; 10 mm end
sleeves for strands

Operating voltage Vb VDC 15...30, unstabilized

Power consumption mA <90

Nominal temperature range °C [°F] −20 to +60 [−4...+140]

Service temperature range °C [°F] −20 to +60 [−4...+140]

Storage temperature range °C [°F] −25 to +70 [−13...+158]

Weight g ca. 200

Degree of protection to EN60529 IP10

Mounting On support rails to EN 50022

B0615-1.7 enHBM 4
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EM201 Output stage module  (with one EM002 module)
EM201K2 Output stage module (with two EM002 modules)

Accuracy class 0.1

Input
Voltage
Impedance

V
kΩ

� 10 (0...+ 10 V)
> 11.5

Operating voltage VDC +15...30

Power consumption
(fully assembled with 2 x EM002) mA < 180

Nominal temperature range °C [°F] − 20...+ 60 [−4...+140]

Service temperature range °C [°F] − 20...+ 60 [−4...+140]

Storage temperature range °C [°F] − 25...+ 75 [−13...+158]

Weight g 200

EM002

Output signal selectable mA � 20 4...20

Output current
with  VE =10 V
with  VE = 0 V

mA
mA

20 �0.02
< � 0.04

20 �0.5
4 � 0.2

Output current limit − − > 3 (switchable)

Permissible load resistance Ω < 500

Linearity deviation % < 0.05 full scale

Internal resistance kΩ > 100

Measuring frequency range kHz  3 (−1 dB)

Degree of protection  IP10

GR201 Limit value switch

Accuracy class 0.1

Differential input
Voltage
Impedance

V
kΩ

� 10
> 50

Reference voltage
coarse approx.
fine approx.

V
V

� 10
� 0.5

Switching hysteresis
Factory setting: R43, R48
to be changed by R43 and R48

mV
kΩ
kΩ

 220
 3.01

 670 mV / VHyst.

Influence of a 10K-change in ambient temperature
on the switching point % < 0.05 full scale

Switching-point error % < 0.05 full scale

Relay  capacity
max. voltage
max. current
max. power

V
A
W

45 (separated extra low voltage)
1

30 (25 VA)

B0615-1.7 en HBM5
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Specifications
GR201 Limit value switch

Switching times (Factory setting)
Response time
Decay time

ms
ms

< 5
< 25

Operating voltage VDC +15...26

Power consumption mA < 100

Nominal temperature range °C [°F] − 20...+ 60 [−4...+140]

Service temperature range °C [°F] − 20...+ 60 [−4...+140]

Storage temperature range °C [°F] − 25...+ 70 [−13...+158]

Degree  of protection IP10

Weight g 200

NT 101A, NT 102A*) Power supply

Type NT101A NT102A

Input voltage V 230 � 10 % 115 �10 %

Permissible frequency range Hz 47...63

Output voltage VDC 15.3

Output current In  at >25°...+60° ADC 0.45

Output power W 9.75

Efficiency approx. % 60

Current limiter (protected against sustained short circuit) 1.2 x In (permanently adjusted)

Residual ripple mVpp  < 10

Ambient temperature °C [°F] − 20...+ 60 [−4...+140]

Excess-temperature protection °C [°F] typ.105 [221] (trafo temperature)

Test voltage kVeff 3.75 (prim/sec and prim/housing)

Degree of protection IP10

Weight g 420
*) Version to DIN −VDE0551, EN60742 Protection class 1

The maximum permissible continuous current is 450 mA.

Clip accessories:
Covering angle 3-6450.0001

Clip IG accessories:

Bag with accessories 2-9278.0339 anti-buckling sockets, earth sleeves and end sleeves for strands for connection
of one cable. End sleeves for strands (0,5 mm2, 10 mm long).

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Im Tiefen See 45 ⋅ 64293 Darmstadt ⋅ Germany
Tel. +49 6151 803-0 ⋅ Fax: +49 6151 803-9100
Email: info@hbm.com ⋅ www.hbm.com

 Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH. All rights reserved.
All details describe our products in general form only.
They are not to be understood as express warranty and do
not constitute any liability whatsoever.
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LKG37

Sensor Head, Wide Type, Laser Class 2

SPECIFICATIONS

Model LKG37

Reference distance 30 mm 1.18"(Diffuse reflection), 23.5 mm 0.93"(Specular reflection)

Measuring range ±5 mm ±0.2"(Diffuse reflection),±4.5 mm ±0.18"(Specular reflection)

Light source Type Red semiconductor laser

Wavelength 655nm (visible light) Class 2 (JIS C6802)

Laser Class Class II (FDA (CDRH) Part 1040.10), Class 2 (IEC 608251)

Control output 0.95 mW maximum

Spot diameter (at standard distance) Approx. 30 x 850 µm
0.001181 x 0.0335"

Linearity ±0.05% of F.S. (F.S.= ±5 mm ±0.2")*1

Repeatability 0.05 µm*2*3

Sampling cycle 20/50/100/200/500/1000 μs (Selectable from 6 levels)

LED display Near the center of the measurement: Green lights 
Within the measurement area: Orange lights 
Outside the measurement area: Orange flashing

Temperature characteristics 0.01% of F.S./°C (F.S.= ±5 mm ±0.2")

Environmental resistance Enclosure rating IP67 (IEC60529)

Ambient temperature 0 to 50°C 32 to 122°F

Relative humidity 35 to 85% RH (No condensation)

Environmental resistance Operating ambientluminance Incandescent lamp or fluorescent lamp: 10000 lux max.

Vibration 10 to 55 Hz, double amplitude 1.5 mm 0.06"; two hours in each direction of X, Y, and Z

Material Aluminum diecast

Weight Approx 280 g (including the cable)

*1 This value was taken when measuring a KEYENCE standard target (ceramic) in standard mode.
*2 Consult your nearest KEYENCE representative for the Class IIIa type with increased repeatability.
*3 These values were taken when measuring a KEYENCE standard target (SUS) at a reference distance and with the number of averaging measurements set to 4,096

Data Sheet

KEYENCE AMERICA 1888KEYENCE(Toll Free) http://www.keyence.com/ 2017/03/23 Page:1/2
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Dimensions

Data Sheet

KEYENCE AMERICA 1888KEYENCE(Toll Free) http://www.keyence.com/ 2017/03/23 Page:2/2
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AĞIRLIK:
~2.2 kg

PARÇA 1
PARÇA ADI:
MALZEME:

ADET:

Çubuk Tutucu Alt
Çelik
1

BİRİM : mm

 40
 

 116 

 8  20
 

6 adet M8 vidayauygun diş açılmış kör delikDerinlik 20 mm.

6 adet, M8 vidayauygun diş açılmış kör delikDerinlik 20 mm.
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~2 kg

Parça 2
PARÇA ADI:
MALZEME:

Çubuk Tutucu Üst
Çelik

ADET: 1
AĞIRLIK:

Birim : mm

6 adet faturalı delikDelik Çapı  9 mmFatura Çapı 17 mmFatura Derinliğ 10 mm
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.50
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 40
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6 adet faturalı delikDelik Çapı  9 mmFatura Çapı 17mmFatura Derinliğ 10 mm
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AĞIRLIK:

Parça 3
PARÇA ADI:
MALZEME:

ADET: ~2 kg

Kapak
Çelik

1

Birim : mm

 54
.50

 

 36 

 36 

 116 

 88
 

 16
.75

 
 16

.75
 

 36 

 16
.75

 
 16

.75
  36 

 44 4 adet faturalı delikDelik Çapı 9 mmFatura Çapı 17 mmFatura Derinliği 10 mm

 30
 

 10
 

 20
 

4 adet faturalı delikDelik Çapı 9 mmFatura Çapı 17 mmFatura Derinliği 10 mm
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 29
.50

 

 350  17
 

 12
 

8 adet faturalı delikDelik Çapı 11 mmFatura Çapı 21 mmFatura Derinliğ 17 mm

6 adet faturalı delikDelik Çapı 11 mmFatura Çapı 21 mmFatura Derinliği 12 mm

 56 
 186 

 56 
 186 
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 250.50 
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 10
0 

 125 

 30  30 

 30
0 

 30
 

 250.50 

PARÇA ADI: Alt Plaka
Parça 4 Birim : mm

ADET: 1
AĞIRLIK:MALZEME: ÇELİK

Yükselitici Blok 

~24kg
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uygun diş açılmışkör delikDerinlik 25 mm

Derinlik 25 mmdiş açılmış kör delik8 adet, M10 vidaya uygun

4 adet, M10 vidaya

6 adet diş açılmış kör delik.Derinlik 25 mm.Alt Kütüğün Flanş Delikleriile hizalanmalı ve diş açılmış deliklerAlt Kütüğün Flanş Delikleri ile uyumlu olmalı.
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  30 
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 14
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 30
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Parça 5

54

Birim : mm

ADET: 1
AĞIRLIK:MALZEME: ÇELİK

3

PARÇA ADI:

~104kg

2

Üst KütleYükselitici Blok 

6

NOT :

8 adet, M10 vidaya uygundiş açılmış kör delikDerinlik 25 mm

 25
  350 

 27
0.5

0  25
 

1
1'den 6'ya kadarnumaralandırılmış deliklerAlt Kütük (Parça 7) Flanş delikleriile hizalanmış ve uyumlu üretilmeli.
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AĞIRLIK:

Parça 6
PARÇA ADI:
MALZEME:

ADET:

Üst Kütük
Çelik
1

8 adet diş açılmış delik eklenecek.

~16 kg

Mevcut Üst Kütük ÜzerindeYapılması İstenen İşlemler:
1) Üst yüzeydeki 4 mm'lik çıkıntıtraşlanarak düz bir satıh oluşturulacak.
2) Traşlama işleminden sonra üst yüzeye

Birim: mm

Üst Yüzeyi Traşlanmış ve Yeni DelikleriAçılmış Parça
Orijinal Parça

 500 

 47
 

8 adet, M8 vidaya uygun diş açılmış kör delikDerinlik 20 mm

 22
 

 66.50 

 16
.75

  80 

 12 
 36 

 22
  80 

 66.50 
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.75
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Alt KütükParça Adı:
Birim : mmParça 7

MEVCUT PARÇA ÜZERİNDE YAPILMASI İSTENEN İŞLEMLER

Mevcut parça olan Alt Kütüğe ait  resimdir.Flanş deliklerinden 3 çifti kullanılarakYükseltici Blok Üst Kütleye monte edilecek. Yükseltici Blok Üst Kütlenin orta bölgesinde bulunan6 adet diş açılmış kör delik Alt Kütüğün flanş deliklerinegöre hizlanıp delinecek.
Alt Kütükte yalama olmuş olan deliğin tamiri dışındabaşka bir işlem yapılmayacak.

Yalama olmuş olan delik.Nasıl düzeltilebileceği hakkında bilgi alınacak. 

5 
 500 

 10
0 

 

 7.2
0 

  17
.80

 

16  25
 10 

  10
 

 9.30 

 74
.06

 

 25
.97

  80.07  10 

 10
.25

 

 80 

 12
6 

 10
5.5

0 

Administrator
Text Box
EK 3 Geçici düzenek parça ve montaj teknik resimleri -7



Parça 5 Yükseltici Blok Üst Kütle

Parça 7 Alt Kütük(Revizyon yapılacakSıfırdan üretilmeyecek)

Parça 4 Yükseltici Blok Alt Plaka

Parça 1 Çubuk Tutucu Alt

Parça 2 Çubuk Tutucu Üst

Parça 3 Kapak

Parça 6 Üst Kütük(Revizyon yapılacakSıfırdan üretilmeyecek)

MONTAJ RESMİ
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2

BİRİM: mm

AĞIRLIK:
Alt TutucuPARÇA ADI:

Çelik
ADET:

MALZEME:
0.33 kg

 11
 

 11
 

 11 

 11
 

 42
 

 60 

 11 

 11 

 11
 

 11 

Alt Yüzeyde4 Adet M8'e uygun diş açılmışKör DelikDerinlik 15 mm

 5 

 21  19.50 

 20
 

 19.50 

 15
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4 Adet Faturalı DelikFatura Çapı 17 mmFatura Derinliği 11 mmDelik Çapı 9 mm

 11
 

 11 

 11
 

 42
 

 60 

 11 

 11
 

 11
 

2

BİRİM: mm

Çelik
ADET:

PARÇA ADI: Üst Tutucu
MALZEME: AĞIRLIK:

0.26 kg
 21  19.50 

 11
 

 20
 

 19.50 

 5  9 
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AĞIRLIK:

BİRİM: mm
PARÇA ADI: Yeni Kapak
MALZEME: Çelik

ADET: 2 0.61 kg

4 adet delikDelik Çapı9 mm
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 90
 

 10 
 12
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 10  10 

 60 

 12
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DETAIL C SCALE 1 : 2

 8 

 18 
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1
AĞIRLIK:

BİRİM: mm
PARÇA ADI: T Slot
MALZEME: Çelik

ADET: 212kg

Fatura Derinliği 17 mm
Delik Çapı 11mmFatura Çapı 35 mm
9 Adet Faturalı Delik 6 Adet M8 T-Slot
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18 AdetM10 vidaya uygunDiş Açılmış Kör DelikDelik Derinliği 30 mm
4 Adet M8 vidaya uygunDiş Açılmış Kör DelikDeli Derinliği 30 mm

 54 

 15
 

 90
 

 10 

 12
 

 10  12
 

 50 

 15
 

 30
 

 30
 

 54  54  54  54 
 15 

 344 

 45
 

1 Adet M10 vidaya uygunDiş açılmış kör delikDelik derinliği 20 mm

 70
 

 760 

 15
0 

 30
 

 400 

 20
 

 80
 

 30
 

2
AĞIRLIK:

BİRİM: mm
PARÇA ADI: Ankastre Kütük
MALZEME: Çelik

ADET: 70kg
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Alttan Görünüş

18 Adet Faturalı DelikFatura Çapı 21 mmFatura Derinliği 17 mmDelik Çapı 11 mm

 15
 

 54
 

 95  30  30  95 

 15
  54

 
 54

 
 54

 
 54

 

 30
0 

 30
 

 250 

Üssten Görünüş

18 Adet Faturalı DelikFatura Çapı 17 mmFatura Derinliği 17 mmDelik Çapı 9 mm

 15  25 

 50
 

 10
0 

 10
0 

 50
 

 25  25  15  25 

2
AĞIRLIK:

BİRİM: mm
PARÇA ADI: Delikli Plaka
MALZEME: Çelik

ADET: 16kg
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MALZEME:
ADET:

Üç Nokta Eğme Aparatı
Birimler: mm

PARÇA ADI: Üst Parça
Çelik

1

Dairesel Çıkıntı: Yükseklik 5mm1x45  pah kırılacak

21 

  5 

 55
 

13 

25 11 

  5 

 17
 

 

 

 25 

 13  21 

 11 

 16
 

Fatura derinliği 17 mm

2 adet faturalı delikDelik çapı 13 mmFatura çapı 25 mm

ARKADA KANAL YÜZEYİNDE

2 adet faturalı delikDelik çapı 11 mmFatura Çapı 21 mmFatura Derinliği 16 mm
 210 

 50
 

 10
0 

 25
.50

 

 80 

 177  16.50 

 37
.25

 

 16.50 

 37
.25

 

 50
 

 50 

 R57 
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Çelik

Arka Yüzey

Birimler: mm
PARÇA ADI:
MALZEME:

1ADET:

Alt ParçaÜç Nokta Eğme Aparatı

Üst Yüzey

Kanal derinliği 5 mm
8 adet, M10 vidaya uygundiş açılmış kör delikDerinlik : Kanal yüzeyinden itibaren 30 mm

 42 

 96
.25

 

 42  57  42  57  42  42  42 

 512 
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.50

 

 146 

 10
9 

2 adet faturalı delikDelik çapı 11mmFatura çapı 18 mmFatura derinliğ 13 mm

 55
  5 

 6 

 61
 

2 adet diktörtgen çıkıntıÇıkıntı yüksekliği 4 mm

Daire çıkıntıÇıkıntı yüksekliği 6 mmKenarlar 1x45  pah kırılacak

 256 
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 25.20  33
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Birimler: mm
1. Parça

ADET:
MALZEME:

PARÇA ADI:
Çelik  4340
Dört Nokta Eğme Aparatı

2

 28.28 

5 

 25.20 

 65 

30 

 55 

 45
 

 44
 

 4 

 

 40
 

 

 8 

2 Adet Kör DelikDelik Çapı 5 mmDelik Derinliği 15 mm

2 Adet M10'a uygun Diş Açılmış Kör DelikDerinlik 23 mm

 100.20 
 65

 

 10 
 40 

 25.10  25.10  50 

 10 

 
5  49

 
 

5 
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2. Parça

ADET:

PARÇA ADI:
MALZEME:

Birimler: mm
Dört Nokta Eğme Aparatı
Çelik
2

2.5 X 45

0.5 X 45
30f

730 
 

5 

 8 

 100.20 
5 

  

 8 

A

A
SECTION A-A
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PARÇA ADI:
1MALZEME: Çelik

ADET:

Birimler: mm

Üstten Görünüş

3. ParçaDört Nokta Eğme Aparatı

Alttan Görünüş

 5 

 5 

 55
 

 210 

 114 

2 Adet Faturalı DelikDelik Çapı 13 mmFatura Çapı 25 mmFatura Derinliği 17 mm

8 Adet Faturalı DelikDelik Çapı 11 mmFatura Çapı 21 mmFatura Derinliği 16 mm
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